педагогічних працівників до нововведень та змін); розвивальну (сприяння всебічному
розвитку особистості в післядипломний період) [3, с. 681].
Ураховуючи, що розвиток особистості вчителя відбувається в умовах постійних змін,
тому і вимагає від нього постійної внутрішньої активності та оволодіння освітніми
інноваціями з метою зростання професійних досягнень, удосконалення професійної
компетентності, накопичення практичного досвіду, систематичного перегляду власного
викладання і педагогічної взаємодії.
Установлено, що професійний розвиток педагогічних працівників як безперервний
комплексний процес, до якого містить такі компоненти: педагогічна освіта, професійна
адаптація, підвищення кваліфікації і перепідготовка, атестація, сертифікація, самоосвіта,
планування та розвиток кар’єри.
Доведено, що професійний розвиток педагогічних працівників як складова розвитку
людських ресурсів, має наступні характеристики: неперервність, інноваційність,
людиновимірність,
активність,
усвідомленість,
мобільність,
прогресивність,
випереджувальність, якісність, результативність і соціальна корисність.
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МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДАМИ
ВИЩОЇ ОСВІТИ І–ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ЯК
ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Д. О. Кожурін
У всьому світі освіта розглядається як ключовий фактор стабільного розвитку
держави. Якість вищої освіти грає ключову роль у створенні єдиного Європейського
освітнього простору, тому вона стає центральною в освітній політиці України. Якість освіти
визначається не тільки обсягом знань, але й параметрами особистісного, світоглядного,
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громадянського розвитку, при цьому проблема якості освітнього процесу розглядається з
позицій загальнолюдської і соціальної цінності освіти. Саме ці чинники актуалізують
проблему управління якістю освіти у вищому навчальному закладі. Моніторинг є
складовою управління якістю освіти.
Отже, однією з актуальних проблем постає питання розробки й теоретичного
обґрунтування критеріїв і показників визначення рівня якості професійної діяльності
педагогічних працівників, інструментарію та методики організації та здійснення
моніторингу якості професійної діяльності педагогічних працівників на різних рівнях
управління вишами І–ІІ рівнів акредитації.
Зміст професійної діяльності педагогічних працівників, як відзначають багато вчених,
визначається їх кваліфікаційною характеристикою. Це модель професійної діяльності, що
відображає науково обґрунтований комплекс їх професійних знань, умінь і навичок, який
включає:
– забезпечення результативності та якості своєї роботи;
– гармонізацію науково-наочних і світоглядно-методологічних, дидактичних і
психологічних знань;
– уміння організувати навчально-виховний процес як педагогічну взаємодію,
направлену на розвиток особистості учнів;
– готовність до творчого пошуку, саморозвитку, засвоєння і впровадження нових
інформаційних технологій;
– високі моральні якості, фізичний і психологічний стани здоров’я, що дають
можливість виконувати службові обов’язки тощо.
Під моніторингом якості професійної діяльності педагогічних працівників в
управлінні закладами вищої освіти ми розуміємо комплексне функціонування спеціальної
системи, призначеної для спостереження, виміру, оцінки, аналізу й прогнозу в сфері якості
професійної діяльності педагогічних працівників (як результату та як процесу).
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РОЛЬ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У РОЗВИТКУ
ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ
А. В. Козинська
В умовах соціальної й економічної нестабільності, природовідповідності особистості,
знищення простих людських зв’язків стає особливо актуальним створення та розвиток
сучасного освітнього середовища у навчальному закладі.
Концепція Нової української школи спрямовує зусилля педагогів на формування
сучасного освітнього середовища: безпечного, опанованого учнями, персоніфікованого [3,
c. 51]. Відповідно до наказу МОН № 283 від 23.03.2018 року «Про затвердження
Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи»
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