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ДО ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ  
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ 
ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ON ISSUE OF MODELLING THE DEVELOPMENT  
OF PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL COMPETENCY IN LECTURERS  
FROM TECHNICAL UNIVERSITIES

У статті здійснено аналіз теоретичних 
основ педагогічного моделювання розвитку 
професійно-педагогічної компетентності 
викладачів технічних закладів вищої освіти. 
Проаналізовано науково-педагогічну літе-
ратуру, присвячену проблемі розгляду тер-
мінів «модель», «моделювання», підходів 
до класифікацій моделей (І. Зязюн, Є. Ога-
рєв, В. Онушків та ін.). Підкреслено важ-
ливість вітчизняного наукового доробку 
щодо: дослідження проблем моделювання 
навчальних процесів, процесів формування 
якостей особистості; складників процесу 
моделювання (визначення мети, параме-
трів, побудови моделі; дослідження моделі; 
перенесення визначених властивостей 
на оригінал); рівнів (загального, предмет-
ного, конкретного) і механізмів (переходу 
від природного об’єкта до моделі, побудови 
моделі; експериментального дослідження 
моделі; переходу від моделі до природ-
ного об’єкта) педагогічного моделювання; 
варіантів застосування моделювання в 
педагогіці (гносеологічного, загальнопеда-
гогічного, психологічного); функцій моде-
лювання (дескриптивної, прогностичної, 
нормативної). Наведено відповідні приклади 
(В. Афанасьєв, В. Введенський, С. Гонча-
ренко, В. Михеєва, Д. Новіков, С. Сисоєва, 
E. Szadzińska та ін.). Особливу увагу звер-
нено на теоретичні основи моделювання 
професійного розвитку педагогів, зокрема 
науково-педагогічних працівників технічних 
закладів вищої освіти за умов післядиплом-
ної педагогічної освіти. Зокрема, охаракте-
ризовано відмінності інформаційної та реф-
лексивної моделей підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів. Означено нормативно-
правову базу – основу для моделювання 
розвитку професійно-педагогічної компе-
тентності викладачів технічних закладів 
освіти. Окреслено специфічні особливості, 
послідовність етапів розробки моделі роз-
витку професійно-педагогічної компетент-
ності викладачів технічних закладів вищої 
освіти. Зроблено висновок про необхідність 
оновлення змісту і форм неперервного роз-
витку професійно-педагогічної компетент-
ності викладачів, ефективна реалізація 
якого залежить від оновленого моделю-
вання цього процесу.
Ключові слова: професійно-педагогічна 
компетентність, викладач, технічний 
заклад вищої освіти, педагогічне моделю-

вання, модель, професійний розвиток, після-
дипломна освіта.

The article analyzes theoretical principles for 
pedagogical modelling of the development 
of professional-pedagogical competency 
in lecturers from technical universities. It 
considers scientific-pedagogical literature on 
the interpretation of such terms as “model”, 
“modelling” and approaches to the classification 
of models (Ye. Ohariev, V. Onushkiv, I. Ziaziun 
et al). It highlights the importance of scientific 
achievements of Ukrainian researchers on 
the modelling of learning processes and 
the development of personal qualities; the 
components of modelling (setting goals, 
parameters, building models; exploring models; 
transferring the determined qualities to the 
original); levels (general, subject-specific, 
specific) and mechanisms of pedagogical 
modelling (transferring from a natural object 
to a model; building models; verifying models 
experimentally; transferring from a model to a 
natural object); the ways of applying modelling in 
pedagogy (gnoseological, universal pedagogical, 
psychological); functions of modelling 
(descriptive, prognostic, regulatory). The article 
contains relevant examples (V. Afanasiev, 
S. Honcharenko, V. Mykheieva, D. Novikov, 
S. Sysoieva, E. Szadzińska, V. Vvedenskyi et al). 
Special attention is paid to theoretical principles 
of modelling the professional development of 
teachers, in particular teaching and research staff 
from technical universities, under the conditions 
of postgraduate teacher education. The article 
describes the distinct features of informative 
and reflexive models of teachers’ advanced 
training. It analyzes the legal framework, that 
is the basis for modelling the development 
of professional-pedagogical competency in 
lecturers from technical universities. It isolates 
specific characteristics and stages of building the 
model for developing professional-pedagogical 
competency in lecturers from technical 
universities. Finally, the article concludes about 
the existing need to update the content and 
forms of the continuing development of lecturers’ 
professional-pedagogical competency, whose 
effective realization depends on the updates in 
the modelling of this process.
Key words: professional-pedagogical 
competency, lecturer, technical university, 
pedagogical modelling, model, professional 
development, postgraduate education.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Сучасні умови інноваційного розвитку українського 
суспільства підвищують вимоги до професійно-
педагогічної компетентності викладачів технічних 
закладів вищої освіти. У цьому контексті особливо 
актуальною стає проблема відповідності після-
дипломної педагогічної освіти викликам системи 

вищої школи, яка перебуває у стані модернізації, 
новим освітнім запитам науково-педагогічних пра-
цівників, їхній здатності еволюціонувати й адапту-
ватися до нових умов. На нашу думку, важливим 
шляхом успішної реалізації цього процесу є дослі-
дження теоретичних основ педагогічного моделю-
вання розвитку професійно-педагогічної компе-
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тентності викладачів технічних ЗВО, що базується 
на оновленні змісту і форм неперервної педагогіч-
ної освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
засвідчує складність і багатовекторність проблеми 
дослідження педагогічного моделювання як про-
цесу опосередкованого пізнання і перетворення 
педагогічної дійсності. Нині в освітньому науко-
вому просторі активно створюються, досліджу-
ються і впроваджуються різні педагогічні моделі 
підготовки фахівців для закладів освіти різного 
спрямування і рівнів акредитації. Зокрема, до нау-
кового доробку проектування педагогічних моде-
лей підготовки викладачів вищої школи можна 
віднести роботи Н. Василишиної, Т. Волобуєвої, 
О. Мещанінова, М. Михнюк, Н. Панасюк, Н. Тали-
зіної, А. Теплицької, С. Чжань та ін. Питання вдо-
сконалення професійно-педагогічної діяльності 
викладачів висвітлено у дослідженнях Г. Гриву-
севич, В. Жукліної, О. Коваленко, М. Михнюк, 
Л. Сушенцевої, Л. Шевчук та ін.

Проблему формування різноманітних аспектів 
професійної компетентності педагогів відображено 
у наукових працях О. Бондаревської, Н. Добро-
вольської, М. Левківського, Н. Ничкало, В. Шадри-
кова та ін. Водночас актуальними для нашого 
дослідження є публікації, пов’язані з розкриттям 
проблеми розуміння сутності та змісту профе-
сійно-педагогічної компетентності (Н. Брюханова, 
Т. Данилова, В. Демиденко, І. Драч, О. Жирун, 
І. Каньковський, Л. Мартинюк, Л. Хомич та ін.). 
Предметом дискусій авторів також стали наукові 
підходи до розуміння проблеми розвитку профе-
сійно-педагогічної компетентності, визначення 
педагогічних умов, які б уможливлювали продук-
тивність такого розвитку для викладачів вищої 
школи (О. Агаркова, С. Демченко, В. Кудзоєва, 
В. Семенова та ін). Серед науковців, які обґрунто-
вували моделі формування професійної, фахової 
компетентності науково-педагогічних працівників 
системи вищої освіти – В. Болотов, В. Введенський, 
Л. Волченко, В. Серіков, Н. Соснін, В. Стрельніков, 
Ю. Фролов, В. Шадриков та ін.

Однак, незважаючи на широку палітру науко-
вих доробків вітчизняних дослідників, котрі пра-
цюють над різноманітними напрямами розвитку 
професіоналізму, педагогічної майстерності, про-
фесійно-педагогічного вдосконалення педагогіч-
них і науково-педагогічних кадрів, додаткової уваги 
потребує проблема, пов’язана з обґрунтуванням 
специфіки сучасних підходів до моделювання 
розвитку професійно-педагогічної компетентності 
викладачів технічних закладів вищої освіти.

Мета статті – аналіз теоретичних основ педа-
гогічного моделювання розвитку професійно-
педагогічної компетентності викладачів технічних 
закладів вищої освіти. Мету статті конкретизовано 
у таких завданнях: проаналізувати науково-педа-

гогічну літературу, присвячену проблемі розгляду 
моделей і їхніх класифікацій; охарактеризувати 
особливості педагогічного моделювання профе-
сійно-педагогічної компетентності викладачів у 
системі післядипломної педагогічної освіти.

Виклад основного матеріалу. Процес роз-
витку професійно-педагогічної компетентності 
викладачів технічних закладів вищої освіти від-
бувається за умов післядипломної педагогічної 
освіти. Реалізація цього процесу здійснюється 
шляхом педагогічного моделювання, центральним 
елементом якого виступає модель.

Філософський словник термін «модель» (від 
лат. мodulus – зразок, міра) подає як «речову, 
знакову або уявну систему, що відтворює, імі-
тує, відображає принципи внутрішньої органі-
зації або функціонування, певні властивості, 
ознаки, характеристики об’єкта дослідження, без-
посереднє вивчення якого неможливе, усклад-
нене й може замінити цей у пізнавальному про-
цесі з метою одержання нових знань про нього» 
[17, с. 13–14]. Психолого-педагогічний словник 
поняття «модель» тлумачить як «уявну або мате-
ріально реалізовану систему, що відображає чи 
відтворює об’єкт дослідження та здатна заміщу-
вати його таким чином, що її вивчення надає нову 
інформацію про цей об’єкт» [15].

Ще у 70-х рр. ХХ ст. В. Штофф означив модель 
концептуальним інструментом, аналогом фраг-
менту соціальної дійсності, а моделювання – про-
цесом унаочнення об’єкту, проникнення у його гли-
бину, розпізнавання складових елементів, опису 
важливих теоретичних питань щодо вирішення 
існуючої проблеми [18, с. 19]. На думку сучасної 
української дослідниці О. Гомонюк, модель орга-
нізовує, упорядковує її складові елементи, визна-
чає їхню взаємодію, дозволяє визначити форму 
застосування змодельованої системи [5]. Ми пого-
джуємося з думкою В. Ягупова, відповідно до якої 
модель – це «знакова система, за допомогою якої 
можна відтворити дидактичний процес як предмет 
дослідження, показати в цілісності його структуру, 
функціонування і зберегти цю цілісність на всіх 
етапах дослідження» [19, с. 31]. Зазначимо, що 
модель передбачає втілення на практиці закладе-
них у неї ідей, а також виступає прогнозом і засо-
бом реалізації авторського задуму досягнення 
поставлених цілей.

Усвідомлення важливості проблеми вибору 
змісту, форми моделі, взаємозв’язків і взаємовп-
ливу її компонентів зумовило визначення авторами 
класифікацій видів моделей. Зокрема, І. Зязюн до 
означених видів зарахував: фізичні моделі (мають 
природу, близьку до оригіналу), речово-матема-
тичні (фізична природа відрізняється від прото-
типу), логіко-семіотичні (утворюються зі спеці-
альних символів, структурних схем). Педагогічні 
моделі передбачалися для другого і третього видів 
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[8]. В інших педагогічних джерелах знаходимо 
освітні моделі: описові (характеризують завдання, 
структуру, елементи педагогічної практики); функ-
ціональні (передбачають освіту чи окремі аспекти 
її розвитку у системі взаємозв’язків із соціальним 
середовищем); прогностичні (містять теоретичну 
аргументацію освітньої діяльності) [14, с. 88].

Створення моделей відбувається у процесі 
моделювання, яке є одним із методів пізнання 
під час дослідження, перетворення явищ у будь-
якій сфері діяльності. Науковці підкреслюють, що 
моделювання педагогічних процесів визначається 
«досить ефективним методом визначення логічної 
структури дидактичної системи, основних напря-
мів, технологій і складових елементів підготовки у 
ЗВО» [10, с. 188].

Аналіз наукових джерел дає нам можливість 
констатувати, що вітчизняна педагогічна наука 
накопичила значний досвід із проблем моделю-
вання навчальних процесів, процесів формування 
якостей особистості тощо. Зокрема, класичною є 
позиція В. Афанасьєва [1], відповідно до якої про-
цес моделювання представлений єдністю трьох 
елементів: визначення мети, вивчення пара-
метрів реальної системи і побудови на її основі 
моделі; дослідження моделі; перенесення визна-
чених властивостей на її оригінал. «Суть моде-
лювання полягає у встановленні подібності явищ 
(аналогій), адекватності одного об’єкта іншому 
в певних відношеннях і на цій основі перетво-
рення простішого за структурою і змістом об’єкта 
в модель складнішого (оригінал). Дослідник діс-
тає можливість переносу даних за аналогією від 
моделі до оригіналу. Інакше кажучи, модель – 
допоміжний засіб, який у процесі пізнання, дослі-
дження дає нову інформацію про основний об’єкт 
вивчення» [6, с. 119–120].

С. Сисоєва моделювання формулює як про-
цес опосередкованого пізнання і перетворення 
дійсності, в межах якого об’єкт-оригінал перебу-
ває в певній відповідності з об’єктом-моделлю. 
Робота з моделлю як інструментом пізнання, 
інтерпретації та пояснення явищ дійсності скла-
дається з етапів: побудови мисленнєвої моделі 
об’єкта вивчення; визначення умов, що вплива-
ють на динаміку моделі; зміни (послідовної, свідо-
мої) та комбінування (довільного, вільного) умов; 
застосування законів і використання фактів [16]. 
На думку С. Гончаренка, механізм моделювання 
складається із таких операцій, як-от: «перехід від 
природного об’єкта до моделі, побудова моделі; 
експериментальне дослідження моделі; перехід 
від моделі до природного об’єкта, який полягає 
в перенесені результатів, одержаних при дослі-
дженні, на цей предмет» [6, с. 120].

Важливо зазначити, що моделювання передба-
чає динаміку процесу чи об’єкта. Враховуючи той 
факт, що педагогічні процеси постійно оновлю-

ються, коректуються відповідно до запитів корис-
тувачів, модель дозволяє враховувати ризики та 
прогнозувати розвиток взаємопов’язаних елемен-
тів моделі. На думку В. Міхеєва, моделювання в 
педагогіці представляє декілька аспектів застосу-
вання: гносеологічне (модель відіграє роль про-
міжного об’єкта у процесі пізнання педагогічної 
дійсності); загальнометодологічне (надає можли-
вість аналізувати зв’язки та відношення між харак-
теристиками станів певних елементів освітнього 
процесу на різних рівнях їх вивчення); психоло-
гічне (сприяє вивченню різних сторін педагогічної 
діяльності та виявленню на цій основі психолого-
педагогічних закономірностей) [12, с. 48].

Авторами (Д. Новіков) також окреслюються 
функції процесу моделювання: дескриптивна 
функція, яка полягає у тому, що внаслідок абстра-
гування моделі можливо пояснити явища і процеси, 
які вивчаються; прогностична функція, що відобра-
жає можливості моделювання у передбаченні ста-
нів і особливостей систем, які моделюються; нор-
мативна функція, що через усвідомлення «ідеалу» 
стану системи, критеріїв її оцінювання виявляє 
шляхи оптимізації процесу чи об’єкта [13, с. 14].

Виходячи з вищезазначеного, можна конста-
тувати, що педагогічне моделювання становить 
штучно створений образ, умовну спеціальну зна-
кову форму, яка використовується для відтворення 
складного процесу у спрощеному вигляді з метою 
отримання додаткової дослідницької інформації. 
Педагогічне моделювання сприяє глибокому роз-
криттю сутності об’єкта дослідження і відповідає 
таким характерним особливостям, як: цілісність 
вивчення процесу, що забезпечує розкриття не 
тільки елементів, але і зв’язків між ними; можли-
вість вивчення процесу до його застосування, фік-
сування негативних наслідків і послаблення їх до 
початку етапу практичного впровадження.

У контексті нашого дослідження особливо 
актуальною стає проблема моделювання про-
цесів професійного розвитку, зокрема розвитку 
професійно-педагогічної компетентності нау-
ково-педагогічних працівників технічних ЗВО за 
умов післядипломної педагогічної освіти. Дослі-
джуючи теоретичні основи успішної реалізації 
цього процесу, вважаємо за необхідне згадати 
позицію польської дослідниці Є. Шадзіньської 
(E. Szadzińska), котра набуття педагогічних ком-
петентностей вбачає у пристосуванні або до вузь-
копрофільної моделі навчання (передбачає підго-
товку до виконання професійних завдань), або до 
широкопрофільної моделі (загальна освіта) [20]. 
Водночас В. Введенський в аспекті моделювання 
професійної компетентності викладача в системі 
підвищення кваліфікації визначає, як мінімум, три 
рівні його розробки: загальний (для всіх педаго-
гів, його розробляє педагогічна наука); предмет-
ний (для педагогів освітнього закладу, організовує 
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Таблиця 1
Порівняння компонентів інформаційної та рефлексивної моделі  

підвищення кваліфікації педагогів
Компоненти 

моделі Інформаційна модель Рефлексивна модель

Мета Забезпечення певною сумою знань, 
практичних навичок із метою підвищення 
кваліфікації, створення умов для розвитку 
компетенцій.

Самостійне отримання знань; опора на наявні 
знання, професійний досвід, оволодіння новим 
досвідом застосування відомих прийомів про-
фесійно-педагогічної діяльності.

Завдання Постають із мети та забезпечують мож-
ливість оволодіння знаннями, уміннями 
та навичками відповідно до навчальних 
програм і планів.

Індивідуалізація, самостійне визначення пара-
метрів навчання, індивідуальні цілі навчання; 
самореалізація з урахуванням психологічних 
особливостей дорослої людини.

Форми занять Лекції, практичні заняття, лабораторні 
заняття, презентації.

Практикуми, майстер-класи, тренінги, дискусії, 
методичні квести.

Методи Наочні, словесні, репродуктивні, поясню-
вально-ілюстративні, інформаційно-ана-
літичні.

Проектні, рефлексивні, дослідницькі, інтерак-
тивні, проблемно-пошукові, педагогічне моделю-
вання, творчі.

Технології Розвивальне навчання, модульне 
навчання, проектна технологія.

Адаптивне навчання, відкриті онлайн-курси.

методична служба); конкретний (визначає і при-
ймає власне педагог). Дослідник розробку моделі 
професійної компетентності викладача в системі 
підвищення кваліфікації розподіляє також на три 
рівні: загальний (ключові й операційні компетент-
ності); предметний (компетентності посадової 
групи певної освітньої установи); конкретний (ком-
петентності окремого педагога) [3, с. 52].

Заслуговує на увагу і позиція В. Дмитрієвої, яка 
в основу розробки моделі розвитку викладача тех-
нічного закладу вищої освіти закладає теоретичну, 
методичну і практичну підготовку, що передбачає 
навчальні (обов’язкові, факультативні), позана-
вчальні завдання навчального процесу; дидак-
тичне наповнення, яке включає використання 
засобів і методів професійно-педагогічної освіти; 
використання дієвого комплексу методів для поси-
лення мотивації до професійно-педагогічної діяль-
ності; тестування, що передбачає аналіз профе-
сійної підготовленості [7].

Слід підкреслити, що при розробці моделі роз-
витку професійно-педагогічної компетентності 
викладачів технічних закладів освіти потрібно 
враховувати той факт, що моделюється процес 
розвитку дорослих людей, які володіють широ-
ким досвідом професійно-педагогічної діяльності. 
Це зумовлює важливість врахування особистіс-
них запитів викладачів до організації та впрова-
дження курсів підвищення кваліфікації. Так, аналіз 
анкетування, проведеного з викладачами техніч-
них закладів вищої освіти, показав, що найбільш 
затребуваними є питання, пов’язані з державною 
політикою у сфері вищої освіти, інноваційними 
освітніми й інформаційно-комунікативними техно-
логіями. Зацікавленість з боку викладачів викли-
кали проблеми, породжені зміною підходів до 
оцінки якості професійної підготовки, розширен-
ням функцій професійно-педагогічної діяльності 

викладачів, посиленням наукової та методичної 
активності. Водночас важливими називалися 
питання введення інноваційних практик і техно-
логій, нових методів роботи в освітній процес, 
значення самоосвітньої складової частини задля 
професійного розвитку, активізації потреби у про-
фесійній самоорганізації. Окрім того, анкетування 
продемонструвало відхід освітніх потреб виклада-
чів фахових дисциплін від традиційної репродук-
тивної, інформаційної (компенсаторної) моделі 
підвищення кваліфікації. Тому як недоліки чинних 
програм і традиційно організованого освітнього 
процесу науково-педагогічними працівниками вио-
кремлювалися директивний стиль взаємодії зі слу-
хачами курсів, низький коефіцієнт впровадження у 
навчальний процес набутих знань і нівелювання 
особистісних досягнень викладачів через інерцій-
ність і ригідність освітнього середовища.

Як підтвердження такої позиції наведемо 
приклад, що ілюструє порівняльний аналіз кла-
сичної інформаційної та рефлексивної моделі 
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 
[4, с. 62–63] (табл. 1).

Моделювання розвитку професійно-педагогіч-
ної компетентності викладачів технічних закладів 
освіти, на нашу думку, відрізняється специфіч-
ними особливостями, обґрунтування яких закла-
дено у таких теоретичних положеннях: знання про 
моделювання як про універсальний спосіб науко-
вого пізнання дійсності; уявлення про викладача 
як про головне і незамінне джерело передаванням 
студентам методу наукового мислення; необхід-
ність неперервної самоосвіти викладача; необ-
хідність неперервного вдосконалення науково-
предметної, методологічної підготовки викладача; 
соціокультурна детермінація професійно-педаго-
гічної діяльності науково-педагогічних працівників; 
неперервність і наступність розвитку професійно-
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педагогічної компетентності; принцип професійно-
педагогічного вдосконалення як виду спеціальної 
систематичної діяльності викладача, спрямованої 
на саморозвиток, самоуправління особистісно і 
професійно важливих якостей особистості; кон-
цепція індивідуалізації та диференціації у процесі 
розвитку професійно-педагогічної компетентності 
викладачів.

Водночас основою для розробки моделі роз-
витку професійно-педагогічної компетентності 
викладачів фахових дисциплін технічних закла-
дів освіти вважаємо Закон України «Про вищу 
освіту», Державну національну програму «Освіта 
(Україна ХХІ століття)», «Концептуальні засади 
розвитку педагогічної освіти України та її інтегра-
ції в європейський освітній простір», «Білу книгу 
національної освіти в Україні», «Національну стра-
тегію розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр.», 
Педагогічну Конституцію Європи, галузеву Кон-
цепцію розвитку неперервної педагогічної освіти.

Послуговуючись дослідженням Н. Клокар 
[9, с. 54], присвяченим характеристиці моделі під-
вищення кваліфікації педагогічних працівників, 
послідовність етапів моделювання процесу роз-
витку професійно-педагогічної компетентності 
викладачів фахових дисциплін технічних закладів 
вищої освіти можна представити таким чином:

– контент-аналіз проблеми розвитку профе-
сійно-педагогічної компетентності викладачів у 
зарубіжній і вітчизняній практиці;

– збір і аналіз актуальної інформації щодо 
професійних запитів і потреб викладачів технічних 
закладів вищої освіти;

– постановка цілей і завдань моделювання;
– розробка моделі процесу розвитку досліджу-

ваної якості викладачів: виокремлення внутрішніх 
компонентів і їх змісту; встановлення системи роз-
витку принципів, функцій, підходів, етапів, форм, 
методів, засобів, педагогічних технологій, педаго-
гічних умов, критеріїв і рівнів;

– впровадження моделі у безпосередній 
навчальний процес післядипломної педагогічної 
освіти викладачів;

– аналіз, обробка отриманої інформації, уза-
гальнення матеріалів експериментального дослі-
дження з використанням теоретичних та емпірич-
них методів;

– впровадження розробленої моделі розвитку 
професійно-педагогічної компетентності викла-
дачів технічних закладів вищої освіти у практику 
роботи освітніх установ.

У нашому дослідженні модель розвитку про-
фесійно-педагогічної компетентності викладачів 
технічних закладів вищої освіти ми розглядаємо 
як теоретично обґрунтований цілісний комплекс 
уявлень про те, як має виглядати покращений про-
фесійний розвиток за умов післядипломної педа-
гогічної освіти.

У цьому контексті необхідно, щоб модель від-
повідала певним вимогам, покликаним забезпе-
чувати її функціональність. Спираючись на дослі-
дження В. Мельник, В. Болотова, В. Серікова та 
ін., виокремимо вимоги до моделі розвитку про-
фесійно-педагогічної компетентності викладачів 
технічних закладів вищої освіти:

– відповідність – модель розвитку професійно-
педагогічної компетентності має відповідати соці-
альному замовленню і сучасним вимогам профе-
сійно-педагогічної діяльності;

– елементарність моделі – пов’язана із про-
цесом формалізації у моделюванні, за якого від-
бувається відбір генеральних якостей чи харак-
теристик моделі (компонентів моделі) шляхом 
відкидання менш істотних і важливих;

– наочність – модель надає чітке уявлення про 
об’єкт моделювання;

– адекватність моделі – відбивається у можли-
вості досягнення сформульованої мети відповідно 
до поставлених завдань реалізації процесу, що 
моделюється [2; 11].

Висновки. Таким чином, здійснений аналіз 
теоретичних основ педагогічного моделювання 
професійного розвитку педагогів, зокрема роз-
витку професійно-педагогічної компетентності 
викладачів технічних закладів вищої освіти, дає 
можливість констатувати необхідність онов-
лення змісту, форм і технологій неперервного 
розвитку професійно-педагогічної компетент-
ності викладачів за умов післядипломної педа-
гогічної освіти, ефективна реалізація якого 
залежить від оновленого моделювання цього 
процесу. Саме тому перспективи подальших 
досліджень полягають в обґрунтуванні структури 
та змісту структурно-функціональної моделі роз-
витку професійно-педагогічної компетентності 
викладачів фахових дисциплін технічних закла-
дів вищої освіти.
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