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Новий зміст і завдання сучасної системи освіти вимагають особливої 

уваги до особистості вчителя – ключової постаті у формуванні громадянина 

України. Саме від нього залежить інтелектуальний і духовний потенціал нації. 

Учитель повинен вільно орієнтуватися в науково-інформаційному просторі, 

постійно збагачувати свої предметні, методичні, психологічні знання, 

розширювати свій кругозір. Формування вільної, свідомої і здатної повноцінно 

жити в ринкових умовах особистості вимагає від учителя подолання усталених 

стереотипів у формуванні людини і вироблення сучасного педагогічного 

ставлення до особистості учня. 

Як засвідчує практика, закріплені десятиліттями механізми праці 

педагогів важко піддаються трансформації, тому набуває актуальності питання 

зовнішнього впливу керівників шкіл на активізацію діяльності вчителів з 

професійної самокорекції та самовдосконалення. Актуальність проблеми 

педагогічного стимулювання професійного зростання вчителів загальноосвітніх 

навчальних закладів підтверджено Національною доктриною розвитку освіти 

України у XXI столітті (2002 р.), Державною програмою «Вчитель» (2002 р.). 

Теоретичні основи професійного зростання вчителів як психолого-

педагогічний феномен розглядали І. Гликман, Н. Гузій, Н. Волкова, М. Кухарєв, 

А. Маркова, П. Матвієнко, П. М'ясоїд, І. Підласий, К. Платонов, Г. Позняк, Л. 

Пуховська, В. Радул, Г. Серба, Л. Столяренко, О. Штепа та інші. 

У наукових працях, присвячених педагогічному стимулюванню 

професійного зростання вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, 

висвітлено питання значущості для педагогів моральних і матеріальних 



стимулів (Н. Кузьміна, Л. Даниленко, Г. Єльникова), визначення дієвих 

стимулів професійного зростання педагога (Є. Березняк, М. Гриньова, Р. 

Кравченко, Г. Наливайко, В. Сухомлинський, П. Фролов) і факторів, що 

прискорюють або гальмують зазначений процес (А. Орлов, М. Сметанський, Г 

Королюк, Л. Мар'яненко) вказують на необхідність діагностування й 

задоволення потреб особистості. 

Аналіз психолого-педагогічних досліджень дозволяє означити 

професійне зростання вчителя як процес якісних змін особистісно-професійної 

сфери та професійної діяльності педагога, видозмінених сприйняттям 

суспільних, професійних та індивідуальних особливостей і власної позиції 

щодо вимог до себе, при здійсненні ним самоконтролюючої функції. 

Серед чинників, які можна розглядати як педагогічні стимули 

професійного зростання вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, названо 

активне залучення здібних працівників до управлінської діяльності, створення 

системи оплати праці на основі визначення особливого статусу педагога, 

надання кредитів комерційних банків та інших кредитних установ, державні 

безвідсоткові кредити на навчання, участь українських педагогів у 

міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах, стажування в навчальних 

закладах за кордоном. Наголос зроблено на удосконаленні системи морального 

стимулювання вчителів. 
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