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ПОБУДОВА ГНУЧКОЇ МОДЕЛІ РЕГІОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО СЕРВІСУ 
ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГУВАННЯ НА ПОТРЕБИ СУБ’ЄКТІВ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Вікторія Стойкова

У статті розкрито нові підходи до організації діяльності регіональних та інсти- 
туційних методичних служб, спрямованої на безперервний професійний розвиток педа
гогічних працівників. Визначено їх функції та принципи діяльності. Особливу увагу при
ділено принципу своєчасності надання методичних й освітніх послуг, який у логістиці 
носить назву «knowledge just in time».

Автор розглядає перебіг професійного розвитку педагогів як складний багатоком
понентний процес для опису якого застосовує з одного боку модель реалізації іннова
ційних освітніх проектів (ADDIE), а з іншого — модель проектування розвитку компе
тентності, запропонованої Міжнародним департаментом стандартів для навчання, 
досягнення та освіти (IBSTPI). Як інструмент розроблення змістово-технологічного за
безпечення професійного розвитку педагогів під час андрагогічного циклу рекомендуєть
ся застосовувати дидактичну матрицю проектування освітнього процесу.

Ключові слова: методичні служби; принцип «knowledge just in time»; регіональні 
центри розвитку освіти; модель реалізації інноваційних освітніх проектів (ADDIE); мо
дель проектування розвитку компетентності (IBSTPI); дидактична матриця проекту
вання освітнього процесу, андрагогічний цикл

BUILDING OF A REGIONAL METHODOLOGICAL SERVICE FLEXIBLE 
MODEL FOR OPERATIVE REACTION TO THE NEEDS OF INDIVIDUALS 

OF PEDAGOGICAL ACTIVITIES
Viktoriia Stoikova

The article presents new approaches to the organization of activities of regional and 
institutional methodological services, aimed at the continuous professional development of 
teaching staff. Their functions and principles of activity are defined. Among the key principles 
are the following: regionality; humanization of teachers ’professional development; andragogy 
of educational process; the dynamic ratio of theoretical and practical training; continuity; 
openness; cascades; matrix; selectivity (auto-selectivity); contextuality and reflexive context, 
minimax.

Particular attention is paid to the principle of timely provision of methodological and 
educational services, which in logistics is called «knowledge just in time». For its realization in 
the Mykolaiv region on the basis of leading scientific-methodical establishments eight regional 
centers of education development are created. They are intended to provide accessibility in 
obtaining high-quality postgraduate education, economic feasibility and rational use of 
material, technical, human and financial resources, an approximation of quality educational 
services to the consumer.

The author considers the course of professional development ofteachers as a complex multi
component process for describing which on the one hand applies the model of implementation 
of innovative educational projects (ADDIE), and on the other - the model of development of 
competence proposed by the International Board of Standards for Training, Performance, and 
Instruction (IBSTPI). At the same time, the formation of competence in the article is considered
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as a continuous evolutionary process, which is subject to the principles of dynamism and self
dynamism.

Asa tool for developing the content-technological supportfor the professional development 
of teachers during periods between certifications, it is recommended to use a didactic matrix for 
designing the educational process.

Keywords: methodical services; the principle of «knowledge just in time»; regional 
centers for educational development; model of implementation of innovative educational 
projects (ADDIE); Competency Development Projection Model (IBSTPI); didactic matrix for 
designing the educational process, a cycle of andragogy.

Вступ.
В умовах системного реформуван

ня освітньої галузі особлива увага при
діляється підготовці «нового» компетент
ного педагога. Такий педагог володітиме 
сучасними освітніми технологіями, буде 
здатний проектувати й реалізовувати ефек
тивний дитиноцентрований освітній про
цес, побудований на принципах педагогіки 
партнерства, матиме високу мотивацію до 
постійного розвитку та вдосконалення. 
Ці процеси визначають зміст соціального 
замовлення для регіональних та інститу- 
ційних науково-методичних служб - вони 
покликані забезпечити вдосконалення й 
розвиток висококваліфікованого кадрового 
ресурсу для Нової української школи.

Система науково-методичного су
проводу, що сформувалася в Україні, має 
трирівневу структуру. До неї входять інсти
туції й об’єднання різних рівнів: інститут 
післядипломної педагогічної освіти, мето
дичний кабінет і методичне об’єднання [12, 
с. 6]. Кожна інституція забезпечує реаліза
цію окремої мети й завдань та реалізує низ
ку покладених на неї функцій за особливи
ми технологіями й унікальними підходами.

Зазначимо, що наявність і дієвість 
усіх компонентів є необхідною умовою для 
успішного й безперебійного функціонуван
ня всієї системи.

Постановка проблеми в загально
му вигляді та її зв’язок із важливими 
практичними завданнями.

Особливості функціонування кож
ної інституції окремо та всієї системи в 
цілому ретельно досліджувалися багатьма 
вітчизняними та зарубіжними вченими. 
Зокрема В. І. Саюк розглядала етапи ста

новлення та розвиток педагогічного до- 
радництва в Україні [12], Ю. К. Бабан- 
ський та І. П. Жерносєк досліджували 
особливості забезпечення управлінського 
супроводу організації методичної роботи 
в закладі освіти [5, 6, 10], В. В. Гуменюк 
та І. А. Наумчук описали види й напрями 
організації науково-методичної роботи [3],
B. І. Пуцов обгрунтував організаційно-пе
дагогічні основи її забезпечення [11], Г.
C. Данилова досліджувала управлінський 
контекст діяльності методичних служб [4], 
Г. О. Штомпель, Т. М. Сорочан і В. В. Си
доренко охарактеризували принципи онов
лення змісту та забезпечення організа
ційно-педагогічної діяльності методичних 
установ в умовах реформування освіти та 
реалізації Концепції «Нова українська шко
ла» [21, 17, 13], М. І. Скрипник, Т. М. Со
рочан, Т. В. Кравчинська, В. І. Пуцов до
сліджували проблеми професіоналізму 
науково-педагогічних працівників у андра
гогіці [15, 16, 7, 12], А. І. Кузьмінський, 
Н. В. Любченко, Т. М. Сорочан, Є. Р. Чер- 
нишова та інші вивчали особливості ор
ганізації науково-методичної діяльності в 
закладі післядипломної педагогічної освіти 
[8,9].

Проте, попри значну кількість науко
вих розвідок, присвячених різним аспек
там функціонування науково-методичних 
служб, на сучасному етапі в їхній діяль
ності залишаються невирішеними низка 
суперечностей. А саме, між:

• процесами децентралізації, які каталі
зують утворення великої кількості но
вих регіональних суб’єктів методич
ного менеджменту, та низьким рівнем 
професіоналізму новопризначених
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фахівців-методистів, що поповнили 
кадровий склад цих служб;

• традиційними підходами, формами, 
методами, прийомами в організації 
науково-методичної й навчально-ме
тодичної роботи та їх низькою ефек
тивністю в умовах, спричинених 
інтенсивними еволюційними викли
ками та запитом на постійний і безпе
рервний професійний розвиток керів
них і педагогічних кадрів закладів 
освіти;

• необхідністю оперативного реагуван
ня на потреби суб’єктів педагогічної 
діяльності та значною інерційністю 
наявної методичного супроводу.
Окремою проблемою є ситуація, що 

складається в малопотужних об’єднаних 
територіальних громадах - вони не спро
можні утримувати методичну службу. У 
такій ситуації середня ланка системи нау
ково-методичного супроводу випадає, що 
порушує стабільність усієї системи, а отже 
впливає на кінцевий результат щодо забез
печення якісної освіти в регіоні.

Мета статті. Для вирішення означе
них суперечностей виникла потреба в до
слідженні нових ефективних підходів до 
організації діяльності регіональних та ін- 
ституційних методичних служб в умовах 
реформування освіти та децентралізації, 
моделювання оновлених функцій, спрямо
ваних на розроблення ефективного і сучас
ного змістово-технологічного забезпечення 
професійного розвитку педагогів.

Моделювання оновлених функцій і 
відбір ключових принципів методичної 
діяльності.

Науково-методична служба області / 
району І міста / ОТГ / закладу освіти пред
ставляє собою організаційну структуру в 
регіональній системі освіти, що об’єднує 
суб’єктів освітньої діяльності та реалізує 
функції їх методичної підтримки, супро
воду, патронажу (методичного сервісу), 
педагогічного дорадництва з метою забез
печення нових освітніх результатів у галузі 
професійного зростання педагогів Нової 
української школи. Такими результатами 

повинні стати: створені комфортні й висо- 
котехнологічні умови для професійно-о- 
собистісного розвитку та саморозвитку 
педагогів, якісно організований освітній 
процес, високий рівень сформованої про
фесійної майстерності педагогів.

Однак ключовим напрямом діяль
ності науково-методичної служби має ста
ти забезпечення професійної готовності 
педагогічних працівників до впровадження 
інновацій (освоєння нових і розроблення 
авторських освітніх програм та технологій 
тощо) через створення системи безпере
рвного професійного розвитку в контексті 
оновленого професійного стандарту.

Відтак оновлена методична служба 
повинна:

• сприяти реалізації особистісного під
ходу до роботи з кадрами, створен
ня умов для професійного зростання 
всіх категорій працівників освіти, 
оскільки це дозволить не тільки роз
ширити спектр освітніх послуг, але й 
зробити їх максимально доступними;

• ураховувати та вибудовувати різно
манітні «освітні маршрути» з огляду 
на специфіку типу й виду закладу 
освіти, в якому працює педагог, його 
стажу та досвіду, бажаного результа
ту, підтримувати пріоритетні напрями 
професійної підготовки педагогічних 
та управлінських кадрів.
Водночас система діяльності на

уково-методичної служби повинна ха
рактеризуватися тісними зв’язками з 
навколишнім середовищем, системою су
спільно-економічних відносин, регіональ
ними інституціональними підсистемами й 
виконувати з позицій особистісного підхо
ду три групи функцій:

• програмно-цільові (компенсаторна, 
відтворювальна, коригувальна, про
гностична);

• процесуально-технологічні (діагно
стична, моделювальна, організаційна, 
координаційна, контрольно-інформа
ційна);

• соціально-психологічні (орієнтацій- 
на, мотиваційна, маркетингова, ро-
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звитку творчої активності, стимулю
вання) [8].

Принцип андрагогізацїі освіт-% 
нього процесу є нерозривно пов’я-] 

заним із принципами: особистісноі 
орієнтації та психологічної комфорт
ності, пріоритету діяльнісних актив
них технологій навчання, практичної 
та інноваційної орієнтованості змі
сту освіти, орієнтованості на фор
мування компетентностей.

Аналіз та узагальнення численних ро
звідок дають підстави виокремити ключові 
принципи організації освітніх процесів під 
керівництвом науково-методичних установ 
[20]. До них ми відносимо такі:

регіонольності (визначаються со
ціальними, професійними, інфраструктур- 
ними та економічними чинниками);

гуманізації професійного розвитку 
педагогів (варіативний зміст будується від
повідно до: різних освітніх потреб педаго
гів; реалізації прав людини на освіту; са
мовизначення, самореалізацію та вільний 
ендогенний розвиток особистості);

андрагогізацїі навчального процесу 
(пріоритет самостійності навчання; спіль
на діяльність; опора на досвід того, хто 
навчається; індивідуалізація навчання; 
системність навчання; контактність нав
чання; актуалізація результатів навчання; 
розвиток освітніх потреб; усвідомлення 
навчання);

динамічності співвідношення тео
ретичного і практичного навчання;

неперервності (андрагогічний цикл 
являє собою період від З до 5 років, який 
структурно та змістовно об’єднує курси 
підвищення кваліфікації та міжкурсовий 
період із метою формування професійних 
компетентностей, затребуваних освітньою 
практикою);

принцип відкритості (забезпечуєть
ся доступністю освіти незалежно від рівня 
освіти, часу освіти, місця освіти та ступеня 
освіти);

принцип каскадності (максимальна 
кількість фахівців навчається в гранично 
короткі терміни; навчання організовується 

та проводиться на декількох рівнях (сту
пенях) формування компетентності та ре
транслюється від одного споживача освіт
ніх послуг до групи інших) (рис. 1.);

принцип матричності (чітко прояв
ляються як вертикальні зв’язки між учас
никами освітнього простору, так і горизон
тальні зв’язки між ними);

принцип селективності (автоселек- 
тивності) (відбір (самовідбір) і об’єднан
ня тих, хто навчається, у групи на основі 
спільності інтересів, розв’язуваних про
блем, типу закладів освіти, стажу управлін
ської діяльності тощо; утворення самоор
ганізованих проблемних груп та освітньої 
комунікації в них);

принцип контекстності та реф
лексивної контекстності (забезпечення 
нерозривного зв’язку між змістом, проце
сом та результатом підготовки педагогіч
них кадрів у форматі набутого досвіду).

Організація буде п роцвітати 
доти, доки темп навчання її спів
робітників буде вищим за темп змін 
зовнішнього середовища

Рег Реванс, британський 
учений, спеціаліст із теорії 
управління, основоположник І «навчання через дію» \V /

Дотримання вищенаведених прин
ципів організації освітніх процесів щодо 
розвитку професійної майстерності педа
гогів повинно забезпечити виконання двох 
основоположних принципів функціону
вання системи науково-методичних служб: 
принцип своєчасності надання якісних 
освітніх послуг та принцип мінімаксу.

Перший принцип стосується процесу 
освіти, його актуальності та своєчасності. 
У логістиці такий принцип носить назву 
«knowledge just in time», або «знання точно 
в термін». У різні періоди функціонування 
системи науково-методичного супроводу 
до своєчасності надання освітніх послуг 
висувалися різні вимоги: випереджувальна 
освіта та освіта як реакція на потребу чи 
виклик. В умовах інтенсивного розвитку 
інформаційного суспільства такі підходи
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не забезпечують необхідної оперативності: 
перший - тому, що знання, як економічний 
ресурс, повинні працювати, а не чекати 
сприятливого для їх використання момен
ту, а другий - тому, що знання, як реакція 
на виклик, завдяки інерційності процесу 
будуть надані з певним запізненням і також 
втратять свою актуальність.

Отже, у нинішніх умовах система на
уково-методичного супроводу розвитку пе
дагогів повинна функціонувати відповідно 
до принципу «knowledge just in time», або 
«знання точно в термін», на відміну від тра
диційної системи підвищення кваліфікації, 
що працювала за принципом «knowledge

Методична служба буде затре-% 
І бувана тільки тоді, коли зможе І 
задовольнити потреби основних 

^своїх замовників - педагогів!

just in case» або «знання про всяк випадок».
Другий принцип (мінімаксу) орієнто

ваний на результати освітнього процесу й 
полягає, по-перше, у тому, що науково-ме
тодична установа створить сприятливі умо
ви для засвоєння змісту освіти на макси
мальному для педагога рівні й отримання 
максимально можливого індивідуального 
освітнього результату завдяки мінімальним 
інвестиціям. По-друге, науково-методична 
установа забезпечить водночас педагогу за
своєння необхідних фахових компетенцій 
на рівні необхідного мінімуму (стандарту).

Побудова відкритої системи організа
ції науково-методичної роботи.

Із початком децентрацізації та ак
тивізації реформи системи освіти в Мико
лаївській області розпочалася робота над 
створенням відкритої системи методичної 
роботи, що забезпечило побудову гнучкої 
моделі регіонального методичного сервісу 
[18]. У такій моделі організація процесу 
підготовки педагогічних кадрів відбуваєть
ся на різних рівнях взаємодії між учасни
ками освітнього процесу: мікропростір, 
мезопростір, макропростір та мегапростір. 
На кожному рівні відкритої системи ство
рено відповідне середовище професійного 
розвитку педагогів (рис. 1) [20, с. 188]:

• 1-й рівень - внутрішній (мікро

простір), що включає простір кон
кретного закладу освіти - філії чи 
опорного закладу освіти (де розташо
ване робоче місце педагога);

• 2-й рівень - зовнішній ближній (ме
зопростір), обмежений межами освіт
нього округу;

• 3-й рівень - зовнішній більш відда
лений (або макропростір), охоплює 
простір району/міста/об’єднаної те
риторіальної громади;

• 4-й рівень - зовнішній значно від
далений (мегапростір) - освітній 
простір регіонального центру розвит
ку освіти або області.
Зокрема, у такій системі згідно з 

принципом матричності, підготовка педа
гогічних кадрів розгортається у двох на
прямах: вертикальному і горизонтальному 
[19, с. 75].

Вертикальні зв’язки здійснюються 
знизу вгору, від споживача (педагога) до 
закладу післядипломної освіти, у вигляді 
замовлень на конкретні освітні послуги 
та у зворотному - у вигляді наданих по
слуг. Горизонтальні зв’язки спрямовують
ся між різними категоріями споживачів: 
керівниками закладів освіти, структурни
ми підрозділами опорного закладу освіти, 
окремими закладами освіти, освітніми 
округами, іншими учасниками освітньої 
мережі та їхніми соціальними партнерами 
[20, с. 159].

Для реалізації принципу «knowledge 
just in time» в Миколаївській області на базі 
провідних (опорних) науково-методич
них установ створено вісім регіональних 
центрів розвитку освіти. Вони покликані 
забезпечити доступність в отриманні якіс
ної післядипломної освіти, економічну до
цільність та раціональність використання 
матеріально-технічних, кадрових і фінан
сових ресурсів, наближення якісних освіт
ніх послуг до споживача та, в кінцевому 
результаті, сприяти розбудові й розвитку 
регіональної системи дошкільної, загаль
ної середньої, професійно-технічної та по
зашкільної освіти в умовах децентралізації 
через забезпечення професійного зростан
ня керівних кадрів та педагогічних праців
ників закладів освіти області.
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Рис. 1 Рівні освітнього середовища розвитку професійної майстерності педагогів 
(Д - директор опорної школи, ЗД - заступник директора опорної школи, 

ЗФ - завідувач філії, ЗЗФ - заступник завідувача філії, А - адміністрація, 
ОШ - опорні школи, Ф - філії, СП - соціальні партнери, ОО - освітні округи, 

НЗ+ОУ - заклади освіти та освітні установи 
Джерело: Скпадено автором самостійно, опубліковано [20]

Вертикальні зв’язки здійснюються 
знизу вгору, від споживача (педагога) до 
закладу післядипломної освіти, у вигляді 
замовлень на конкретні освітні послуги 
та у зворотному - у вигляді наданих по
слуг. Горизонтальні зв’язки спрямовують
ся між різними категоріями споживачів: 
керівниками закладів освіти, структурни
ми підрозділами опорного закладу освіти, 
окремими закладами освіти, освітніми 
округами, іншими учасниками освітньої 
мережі та їхніми соціальними партнерами 
[20, с. 159].

Для реалізації принципу «knowledge 
just in time» в Миколаївській області на базі 
провідних (опорних) науково-методич
них установ створено вісім регіональних 

центрів розвитку освіти. Вони покликані 
забезпечити доступність в отриманні якіс
ної післядипломної освіти, економічну до
цільність та раціональність використання 
матеріально-технічних, кадрових і фінан
сових ресурсів, наближення якісних освіт
ніх послуг до споживача та, в кінцевому 
результаті, сприяти розбудові й розвитку 
регіональної системи дошкільної, загаль
ної середньої, професійно-технічної та по
зашкільної освіти в умовах децентралізації 
через забезпечення професійного зростан
ня керівних кадрів та педагогічних праців
ників закладів освіти області.

Провідні науково-методичні устано
ви входять до територіального об’єднан
ня освітніх установ, що є добровільним
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об’єднанням таких географічно близьких 
суб’єктів, що взаємодіють, як: науково-ме
тодичні установи та заклади дошкільної, 
загальноосвітньої, професійно-технічної, 
позашкільної освіти. До діяльності Регіо
нального центру можуть залучатися та
кож інші юридичні особи, їх відокремлені 
підрозділи. Опорні науково-методичні 
установи визначаються за територіальним 
принципом. Вони повинні мати достатнє 
матеріально-технічне та кадрове забезпе
чення та зручну локалізацію для забезпе
чення рівномірного і повного охоплення 
всіх адміністративно-територіальних оди
ниць. На них покладаються функції щодо:

• визначення опорних закладів освіти 
для організації стажувань, роботи ав
торських майстерень перспективного 
педагогічного досвіду, різноманітних 
форм підвищення кваліфікації педа
гогічних працівників та керівних ка
дрів територіального об’єднання (за 
узгодженням із Миколаївським об
ласним інститутом післядипломної 
педагогічної освіти);

• координації спільних дій суб’єктів 
територіального об’єднання щодо 
забезпечення професійного розвитку 
керівних і педагогічних кадрів об
ласті;

• удосконалення системи адаптації, 
підвищення кваліфікації та стажуван
ня педагогічних педагогів області за 
новими освітніми моделями під час 
курсів підвищення кваліфікації та в 
андрагогічний період;

• реалізація сучасної моделі системи 
підвищення кваліфікації педагогіч
них працівників та керівних кадрів, 
яка б відповідала потребам учасників 
територіального об’єднання, з ви
користанням сучасних технологій в 
організації підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників та керівних 
кадрів області (консалтинг, стажуван
ня, мережева, дистанційна, очно-дис
танційна, дуальна форми освіти 
тощо);

• виявлення, узагальнення й задоволен

ня науково-методичних та інформа
ційних потреб працівників закладів 
освіти області щодо розвитку їх про
фесійної компетентності;

• організація науково-методичного, 
консультаційного та інформаційно-а
налітичного супроводу діяльності 
суб’єктів територіального об’єднан
ня;

• створення та поширення інновацій
них освітніх продуктів.
Діяльність регіональних центрів ро

звитку освіти ґрунтується на засадах непе
рервності, оперативності, гнучкості в ре
агуванні на суспільні виклики та потреби 
освітян області, прогностичності, іннова- 
ційності, поєднанні національних освітніх 
традицій та найкращого світового досвіду 
щодо розвитку професійних компетентно
стей педагогічних працівників та керівних 
кадрів системи освіти та здійснюється за 
такими напрямами: організаційний, освіт
ній, просвітницький, координаційний, 
моніторинговий, дослідницький, інформа
ційний.

Регіональні центри створюються за 
наказом директора департаменту освіти 
і науки обласної державної адміністрації 
та діють на громадських засадах, проте їх 
діяльність будується на договірній основі.

Розроблення ефективного і сучас
ного змістово-технологічного забезпе
чення професійного розвитку педагогів.

Процес професійного розвитку пе
дагогів має складну багатокомпонентну 
будову та представлений множиною взає
мопов’язаних елементів, що забезпечують 
досягнення єдиної мети. Інноваційність 
процесу професійного розвитку педагогів, 
його спрямованість на формування фахо
вої компетентності освітян, які мають різ
ний рівень професійного розвитку та різ
ний рівень професійних потреб, зумовлює 
складність та нелінійність освітнього про
цесу та потребує застосування до його здій
снення, з одного боку, моделі реалізації ін
новаційних освітніх проектів (ADDIE) [1], 
а з іншого - моделі проектування розвитку 
компетентності, запропонованої Міжна-
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родним департаментом стандартів для на
вчання, досягнення та освіти (IBSTPI) [2].

Перша модель містить п’ять етапів: 
аналіз, проектування, створення, реалі
зація, оцінка. Друга ґрунтується на при
пущенні, що та чи інша компетентність 
може бути певною мірою сформованою 
завдяки самоосвіті, професійній діяль
ності, природним здібностям тощо. Тому 
проектування освітнього процесу потре
бує врахування ступеня розвитку складо
вих компетентності та організації процесу 
підготовки фахівців на їх основі. На нашу 
думку, така інтегрована модель повинна мі
стити сім етапів [20, с. 239]:

1. Аналіз зовнішнього середовища 
(ЗС) (соціальні, економічні, освітні викли
ки та потреби), їх проектування на регіо
нальне освітнє середовище. Центральним 
процесом на цьому етапі стане побудова 
моделей фахових компетенцій педагогів.

2. Аналіз внутрішнього середовища 
(ВнС) (наявних складових фахової компе
тентності, сформованих завдяки життєво
му досвіду, основній та додатковій освіті, 
професійній діяльності).

3. Визначення освітніх потреб у фор
мі різниці між необхідними та розвинени
ми компетентностями. Проектування змі
сту підготовки (рис. 2).

Джерело: Складено автором самостійно, опубліковано [20]

4. Створення освітнього середовища 
(відбір технологій, форм, методів розвит
ку компетентності, підбір, розроблення та 
створення необхідних засобів розвитку).

5. Реалізація освітніх заходів для 
формування фахової компетентності педа
гогів.

6. Оцінка освітніх результатів у фор
мі здобутих складових компетентності 
(внутрішнє середовище).

7. Оцінка ефективності процесу під

готовки (зовнішнє середовище).
Два перших і два останніх етапи 

об’єднаємо за ознакою спільної дії (аналіз, 
оцінка) у групи. Обидві групи на вході і 
виході міститимуть зовнішній (середо- 
вищний) та внутрішній (особистісний) 
етапи (рис. 3.). Перша група детермінува
тиме сутність етапів проектування, ство
рення, реалізації, а остання - визначатиме 
їх якість.

П. Проектування III. Створення

І. Аналіз

4

А
1.1.

Аналіз ЗС
1.2. Аналіз

ВнС

IV. Реалізація

Рис. 3. Етапи проектування та впровадження моделі підготовки керівних кадрів до 
організації мережевого профільного навчання в умовах регіону 
Джерело: Складено автором самостійно, опубліковано [20]

38 Вересень № 3-4 (82-83) 2019



ШКОЛА УПРАВЛІННЯ

Процес носить циклічну природу й 
означає, що формування компетентності є 
безперервним еволюційним автодинаміч- 
ним процесом, що відбувається з дотри
манням двох принципів формування ком
петентності (принципи сформульовані 
нами на підставі аналізу наукових джерел 
та досвіду організації підготовки педаго
гічних кадрів).

Принцип перший. Компетентність 
існує тільки в динаміці. Припинення ди
намічного процесу розвитку компетент
ності призводить до зникнення самої 
компетентності. Спочатку на її місці зали
шаються певні навички, уміння та знання. 
Але без мотивації до їх застосування зго
дом вони також поступово зникають.

Принцип другий. Процес формуван
ня компетентності тільки на початкових 
етапах повинен бути зовнішньо керованим. 
За умови безперервності розвитку він по

чинає носити характер самокерованої си
стеми, яка має ознаки автодинамічності 
(процес засвоєння нової порції знання ре
гулюється внутрішніми потребами до са
морозвитку та самовдосконалення).

Висновки. Гнучка модель регіональ
ного методичного сервісу дає можливість 
забезпечити оперативне реагування мето
дичних служб на державне та соціальне 
замовлення щодо підготовки керівників за
кладів освіти та педагогічних працівників 
до роботи в умовах стрімких суспільних 
викликів, урахувати інтереси та потреби 
споживачів освітніх послуг - суб’єктів пе
дагогічної діяльності, реалізувати процес 
професійного розвитку через матричний 
принцип активізації горизонтальних і вер
тикальних інформаційних потоків. Така си
стема стане адаптивною, дієвою і результа
тивною ланкою в освітній галузі.
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