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Що таке стандарт? 

Стандарт як професійні цінності 

Supporting teacher competence development for better learning outcomes. - European Commission. 2011, 59 

Стандарт як мірило

Професійний стандарт має описати, що вчителі повинні 
знати, розуміти і вміти робити як спеціалісти-практики у 
своїх галузях, які цінності вони мають поділяти 

загальні ідеї та положення, описують необхідні компетентності -  знання, 
уміння, ставлення 

описує певні кваліфікаційні рівні за критеріями 



Для чого нам  потрібен 
стандарт?

для розробки відповідних освітніх програм бакалавра і магістра 
 

планування підвищення кваліфікації 
 

самооцінки вчителя 
 

акредитації освітніх програм підготовки вчителів 
 

сертифікації (атестації) вчителя 
 



орієнтований на вимірювання, 
моніторинг, порівняння та регулювання 
професійної діяльності

містить визначення компетентностей, що 
вказують на результативність, підкреслює 
цінності, мету та ролі в навчанні

Який 
ми 

обираємо 
стандарт?

технічний  

розвивальний



базове ядро

дорожня карта

напівдорожня карта

один набір компетентностей для всіх етапів кар’єри  
або рівнів кваліфікації

усі етапи кар’єри

окреслює тільки окремі стадії професійного 
розвитку, наприклад, доступ до професії

 WHAT DIFFERENCE DO STANDARDS MAKE TO EDUCATING TEACHERS? A Review with Case Studies on Australia, Estonia and Singapore OECD Education Working Paper 
No. 174, 2018

Який нам потрібен стандарт 
за призначенням?



Яка структура стандартів?

сфери професійної діяльності

домени викладання 

етапи кар’єри

описи компетентностей

професійні знання, професійна практика,  
професійне залучення

знань, умінь, ставлень - дескриптори 









Професійний стандарт (Сінгапур)

A Teacher Education Model for the  21st Century, Report by the National Institute of Education, Singapore, p.11 



Рамка безперервного професійного розвитку 
вчителів  

(Британська Рада)

Складові професійної діяльності:

планування уроків та курсів

евалюація та оцінювання навчальних досягнень

розуміння учнів

організація уроку 

знання предмета та методики його викладання 

керування власним професійним розвитком



Професійний стандарт «Вчитель початкових 
класів закладу загальної середньої освіти»

Планування і здійснення освітнього процесу 

Забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів в 
освітньому середовищі та родині  

Створення освітнього середовища

Рефлексія та професійний саморозвиток 

Проведення педагогічних досліджень 

Надання методичної допомоги колегам з питань навчання, розвитку, виховання 
й соціалізації учнів початкових класів закладу загальної середньої освіти 

Узагальнення власного педагогічного досвіду та його презентація 
педагогічній спільноті 

Оцінювання результатів роботи вчителів початкових класів закладу загальної 
середньої освіти 

Перелік трудових функцій:



Структура та опис цифрової компетентності 



 професійна ідентичність учителя

 безперервний професійний розвиток

Виміри діяльності вчителя 
(проєкт стандарту в Україні)

партнерська взаємодія з учасниками освітнього 
процесу

Трудові функції вчителя

застосування сучасних змісту освіти, методик і технологій

партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу

організація здорового, безпечного, розвивального, 
інклюзивного освітнього середовища.

управління освітнім процесом



Наскрізні (загальні) 
компетентності  
вчителя 

громадянська компетентність

соціальна компетентність 

культура самовираження

підприємницька 
компетентність 

лідерська компетентність 



Професійні компетентності вчителя

А. Застосування сучасних змісту освіти, методик і технологій

А1.Мовно-комунікативна компетентність 

А2.Предметна компетентність 

А3.Методична компетентність 

А4.Інформаційно-цифрова компетентність

Д1.Інноваційна компетентність 

Д2.Здатність до навчання впродовж життя  

Д3.Рефлексивна компетентність

Д. Безперервний професійний розвиток



Кодифікація стандарту
 Трудові функції

Партнерська взаємодія з учасниками освітнього 
процесу

 Компетентності

 Здатності
Здатність усвідомлювати особисті відчуття й почуття, 
управляти власними емоційними станами

 Знання
Б21З1

 Уміння 
Б21У1

Б

 Емоційно-етична компетентністьБ2

Б21

Типи та інтенсивність емоцій, причини їх виникнення

Усвідомлювати і конструктивно реагувати на прояви 
емоцій без осуду,  скеровувати та  підтримувати увагу 
в процесі педагогічної діяльності





Дякую за увагу! 


