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«ВПРОВАДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ САМООСВІТИ» 

Дніпровський технікум зварювання та електроніки імені Є.О. Патона 

ВОРОНОВА І.І., заступник директора з навчальної роботи,  

БУГАЙ О.А., завідувач методичним кабінетом 

«Формальна освіта допоможе вам вижити, а 

самоосвіта приведе вас до успіху». 

Джимі Рон   

Питання організації та результатів самоосвіти викладачів стало надзвичайно 

актуальним в ХХІ ст., адже зараз не достатньо знань отриманих один раз.  Раніше 

на 40 років активної життєдіяльності вистачало отриманої освіти, а сьогодні термін 

життя знань – 3-5 років, а в деяких галузях, найбільш сучасних – 1 рік.  

Надання якісної сучасної освіти, не можливе без постійного професійного 

розвитку педагогічних працівників та їх відповідності нагальним потребам 

суспільства в процесі формування компетентнісного, усебічно розвиненого та 

конкурентоспроможного фахівця.  

Тому важливим фактором відповідності є самоосвіта.  Закон України «Про 

освіту» визначає самоосвіту, як  інформальну освіту, яка передбачає 

самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час 

повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою 

діяльністю.  

Самоосвіта – це в першу чергу цілеспрямована, пізнавальна діяльність 

педагога з оволодіння загальнолюдським досвідом, методологічними та 

спеціальними знаннями, професійними вміннями і навичками, необхідними для 

удосконалення педагогічного процесу. Поза самоосвітою та саморозвитком ідея 

компетентнісного, особистісного та професійного зростання викладача є 

нездійсненою.  

В основу організації самоосвіти педагогічних працівників в технікумі 

покладено такі принципи: 

1. Систематичність і послідовність самоосвіти через впровадження 

індивідуальних, колективних та цільових методів самовдосконалення викладачів і 

контроль їх професійного зростання; 
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2. Направленість самоосвіти на практичну діяльність педагога у відповідності 

до сучасних трансформацій суспільства, реформування системи освіти, розвитку 

технологій; 

3. Комплексність самоосвіти через врахування психолого-педагогічних 

аспектів освітньої діяльності,  а саме: педагогічна рефлексія, професійне вигорання, 

освітній тайм-менеджмент.  

1. Систематичність і послідовність самоосвіти 

Методична робота в технікумі з питання самоосвіти зараз має чітку структуру, 

яка була сформована в процесі аналізу самоосвітньої діяльності наших  викладачів.  

Вивчення даного питання ми розпочали в 2013 р. Тоді анкетування, 

продемонструвало низькі показники особистої  самоосвітньої діяльності. Для 

більшості самоосвіта зводилася тільки до проходження курсів підвищення 

кваліфікації, які часто бувають формальністю і тільки 21% справді переймалися 

даним питанням.  Серед причин, що заважають займатися самоосвітою, викладачі 

зазначили недостатність інформації щодо самоосвітньої діяльності та її форм і 

відсутність власної мотивації до самоосвіти через завантаженість, брак часу, 

нестачу коштів, вік тощо.  

 

У зв’язку з цим був розроблений 

комплексний план заходів і 

удосконалено такі форми 

самоосвіти як: колективні та 

індивідуальні, а також розроблені  

цільові форми самовдосконалення. І сьогодні ми бачимо уже значно кращу 

картину, тільки 12% наших колег не приділяють уваги питанням особистої 

самоосвіти, а для 58 % питання особистої самоосвіти є принциповим при 

формуванні професійної компетентності.   

До колективних форм самоосвіти належать стандартні, для кожного закладу, 

форми: засідання педагогічної та методичної рад, шкіл педагогічної майстерності 

чи викладачів-початківців, науково-практичні семінари, тренінги, практикуми, 

педагогічні читання.  
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Яскравим прикладом реалізації колективних форм є вивчення особистого 

досвіду самоосвіти викладачів за окремими темами, з особливостями якого 

ознайомилися члени нашого колективу  під час проведення:  

Майстер-класів:  

 Ресурси Microsoft в роботі викладача;  

 Серйозні відеоігри в освіті: вплив та потенціал  (досвід  Кошулько Л. І.); 

 Основні етапи створення академічних курсів для впровадження он-лайн 

освіти. 

Тренінгів: 

 10 секретів супер-педагога (із досвіду А. Грицюк); 

 Тайм-менеджмент – запорука педагогічної майстерності;  

 Педагогічне вигорання і методи його профілактики. 

Педагогічних нарад:  

 Самоосвіта педагогічних працівників як фактор модернізації освітнього 

процесу; 

 Дистанційна освіта – вимога  сучасності; 

Науково-практичних семінарів: 

 Коучинг в освіті для формування моделі власного успіху викладача і 

студента;  

 STEM освіта: проблеми та напрямки впровадження; 

 Самомоніторинг та рейтинг діяльності викладача як основа відповідності 

кадровим вимогам; 

До індивідуальних форм відносяться курси підвищення кваліфікації, участь у 

вебінарах та масових-онлайн курсах, вивчення психолого-педагогічної та наукової 

літератури, підготовка доповідей, публікацій тощо. 

Наші досягнення можна представити за такими напрямами: 

Для підвищення кваліфікації ми стандартно співпрацюємо з Дніпровським 

національним університетом імені О. Гончара, а також з Дніпровською академією 

неперервної освіти, а найбільше з викладачем кафедри педагогіки та психології 

Кушніковою С.В., яка в свою чергу пропонує нам багато цікавих проектів, до яких 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH0NzRy8TdAhWjtYsKHfkZAUEQFjABegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FMicrosoft&usg=AOvVaw2f9Qvj_hUnKsErIc1bgDBv
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завдяки підтримці та фінансуванню технікуму були залучені наші викладачі: 

  

 До  тренінгу «Мотивація студентів до навчання – показник майстерності 

викладача» було залучено 24 наших викладачів. 

 Польсько-українська програма підприємництва та створення клубу 

«Престиж». 

 Дискусійний майданчик «Молодь обирає дію»; 

 Курси «Громадянська освіта в умовах Нової української школи».  

Крім того наші викладачі взяли  участь у Вебінарах:   

 «Навчитись вчитися: мислення зростання – основа розвитку студентів»; 

 «Розвиток навичок 21 століття через проектно-зорієнтоване навчання»; 

 «Тайм-менеджмент та ресурси для підвищення ефективності роботи 

педагога». 

Конкурсах: 

 «Краще заняття з фінансової грамотності для студентів неекономічних 

спеціальностей».  

Семінарах-тренінгах: 

 «Успішне формування іншомовної аудитивної компетенції»; 

 «Ігрові форми вивчення іноземної мови»; 
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  «Використання ігрових технологій на практичних заняттях»; 

 «Відеоігри в освіті: вплив, досвід, потенціал»; 

 «Інтерактивні технології навчання у вищій школі»; 

 «Гендерні аспекти в освітньому процесі»;  

 «Критичне мислення для освітян»; 

 «Гейміфікація як інноваційний спосіб організації навчання у вищій 

школі»; 

 Міжнародних  курсах з комп’ютерної грамотності International Internship 

in the Computer Science Program.  

Але власним досягненням ми вважаємо введення цільових форм самоосвіти. Цей 

вид формування професійних компетентностей викладачів був сформований під 

впливом наступних факторів: 

1. «Креативне студентство» – переважна  більшість студентів зараз має 

широкий спектр захоплень, нестандартне мислення, комунікативність практичних 

вмінь та SMART-знання. А тому викладач повинен бути «сучасним», в першу 

чергу, у їх розумінні! 

2. «Молодий спеціаліст» - незважаючи на те, що в більшості навчальних 

закладів середній вік педагогічного колективу – 49-55 років, разом з тим склад 

 

поступово оновлюється завдяки 

діяльності молодих викладачів, і 

хоча їх педагогічний досвід лише 

формується, але нове 

світосприйняття, нові технології, 

які вони використовують, нові 

тенденції, які їм відомі завдяки 

іншому оточенню – є важливим фактором в обміні досвідом.  

3. «Адміністративний ресурс» - лише завдяки підтримці будь-яких 

експериментів, ідей, новацій з боку адміністрації, можливе втілення самоосвіти 

викладачів і самовдосконалення навчального закладу! Ми свідомі того, що для 
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сучасного викладача адміністрація повинна бути не контролюючим органом, а 

центром психологічної, ресурсної і матеріальної підтримки. 

Так, за підтримки профспілкового комітету були оплачені дистанційні курси 

Академії інноваційного розвитку освіти: «Google-форми в роботі учителя» та  

 

«Сайт як педагогічний органайзер     

вчителя» для 6 викладачів, які в 

своїй роботі мають доступ до 

інтернету в умовах аудиторії. 

Три наших викладача зі значним 

педагогічним досвідом були 

направлені методистами до участі 

у програмі міста «Університет третього віку», де пройшли курси комп’ютерної 

грамотності. 

Іншим викладачам, в залежності від їх уподобань та специфіки діяльності ми 

пропонували долучитися до різноманітних конкурсів та конференцій і взяли 

участь у: 

 І-й Всеукраїнській науково-практичній конференції «ЕКОХІМ-2017»; 

 ІІ-й Всеукраїнській науково-практичній конференції «ЕКОХІМ-2018»; 

 І-й Всеукраїнській науковій конференції для творчої молоді України 

«Перспектива -2017»;  

 ІІ-й науково-методичній конференції «Smart-освіта: ресурси та 

перспективи»; 

 I-й Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих 

вчених, аспірантів та студентів «Інноваційні технології в процесі підготовки 

молодших спеціалістів: стан, перспективи розвитку»;  

 I-й Всеукраїнській науково-практичній конференції «Економіка України 

в умовах Євроінтеграції: виклики та перспективи розвитку»; 

 I-й Регіональній конференції «Студентська наука – погляд у майбутнє»; 

 Конкурсі професійної майстерності «Педагогічний Оскар-2018» тощо.  

Крім цільових пропозицій від адміністрації, ми підтримували і ідеї самих  
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викладачів, які пройшовши курси самостійно, потім допомагали їх опанувати і 

іншим викладачам, наприклад: 

 Грицюк А.І. тренінги Регіональної (не)конференції для педагогів EdCamp 

Ukraine; 

 Толокнєєва О.В. в рамках Меморандуму про співпрацю МОН України та 

Microsoft пройшла курси «Microsoft в освіті»; 

 Чижикова Н.В. та Чепчак Т.В. долучилися до Всеукраїнського соціально-

освітнього проекту WOW Teachers (ВАУ тічерс) щодо підготовки викладачів 

інформатики за напрямом «Сучасні web-застосування»; 

 Михайлик Н.О. отримала сертифікат «Google-форми в роботі викладача», 

та створила допоміжний on-line курс з математики на платформі 

classroom.google.com, яким користуються і інші викладачі. 

2. Направленість самоосвіти на практичну діяльність педагога 

Ми все частіше стикаємося з невідповідністю нашої педагогічної діяльності 

новітнім вимогам: трансформується суспільство, реформується освіта, 

розвиваються прогресивні технології.   

В цьому напрямі наш навчальний заклад створив онлайн-сервіси для обміну 

досвідом з питання самоосвіти, серед яких: 

1. Поштова скринька методичного кабінету: «Для викладача»; 

2. Сторінки  ЦК на сайті технікуму;   

3. Використовуються також соціальні мережі фейсбук, інстаграм, тощо.  

Важливим фактором підвищення мотивації щодо самоосвіти викладачів є 

самомоніторинг їх діяльності, який було впроваджено в 2015р.  

Картки самомоніторингу – це 

ефективний спосіб планування 

викладачем свого перспективного 

індивідуального плану роботи щодо 

формування професійних компетенцій, 

адже в них вказано розділи основних   

https://brainbasket.org/ru/wow-teachers-3/
https://brainbasket.org/ru/wow-teachers-3/
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видів методичної діяльності, які можна адаптувати під власну методичну 

проблему, уподобання і нахили.  

Самомоніторинг є засобом формування особистої відповідальності викладача, 

мотивуючи його на адаптацію до нових вимог часу. На відміну від достатньо 

поширеного у багатьох рейтингу, самомоніторинг дає можливість викладачу 

самостійно оцінювати свою діяльність, бо кожний вид вимірюється  в балах, а 

певна сума балів відповідає конкретній категорії. Окремо є і розділ самоосвіти і 

тому кожний викладач самостійно планує, де він набирає потрібну йому суму балів. 

Саме  цей вид у нас є дієвим і дійсно мотивує  викладачів до самоорганізації.   

3. Комплексність самоосвіти 

Допоміжними факторами самоосвітньої діяльності в технікумі є використання 

сучасних методів направлених на втілення принципів  освітнього тайм-

менеджменту,  тім-білдінгу, педагогічної рефлексії та запобіганню професійному 

вигоранню. 

Освітній тайм-менеджмент реалізовано через врахування особистих побажань 

викладачів при складанні розкладу, індивідуальній розсилці методичним кабінетом 

викладачам і предметним комісіям  важливих повідомлень щодо освітнього 

процесу, замість проведення нарад, чи загальних зборів тощо. 

На сьогодні створена психологічна служба для викладачів, яка діє в рамках 

школи педагогічної майстерності та індивідуальних консультацій.  

 

Для формування колективу і 

запобіганню професійному вигоранню 

у нас, за допомогою профспілкового 

комітету, започаткована гарна 

традиція – двічі на рік відвідувати з 

екскурсіями визначні місця регіону. 

Отже, самоосвіта – це комплекс формування творчих та креативних здібностей 

і компетентностей викладача, при врахуванні того, що одні здатні 

удосконалюватися самостійно, а іншим потрібна допомога. І ми намагаємось 

створити всі умови, щоб зацікавленість у саморозвитку була постійною. 
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Якщо говорити про рівень володіння професійними компетентностями: 

комунікативними, предметними, соціальними, математичними та іншими, то 

суспільство саме до професії педагога ставить завжди найвищі вимоги, не говорячи 

вже про особисті якості: доброзичливість, справедливість, толерантність, а зараз 

йому потрібно ще вирішувати проблеми світу цифрових технологій: плагіат, 

онлайн-цькування, інформаційне перевантаження. Тому сьогодні  без самоосвіти і 

самовдосконалення аж ніяк.  

Перелік  використаних джерел 

1. Вчитель: Самооцінювання /упоряд. Н. Мурашко. – К., 2007. – 128с. 

2. Ганжа Н.В. Самоосвіта педагога як умова професійного розвитку zh_I_niva znan_42011 

stor _37__1. 

3. Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту. / Л.М. Карамушка  – К.: Либідь, 

2004. – 424 с. 

4. Самоосвіта педагога як умова підвищення  його професійної компетентності 

(методичні рекомендації). 

5. Соф’янц Е. Структура професійної компетентності сучасного педагога // Управління 

освітою. – 2006. - №17. – С.4-5. 
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КОРОТКИЙ ОГЛЯД ОНЛАЙН-КУРСІВ ДЛЯ САМООСВІТИ  

ГРИЦЮК А.І., викладач математики, 

Дніпровський технікум зварювання та електроніки імені Є.О. Патона 

Вимоги до вмінь і знань сучасної людини, а особливо вчителя, сьогодні 

дуже високі. Крім того, що вчитель щодень викладає, перевіряє якість знань, 

планує, готується до нових занять, ще й потрібно постійно бути «в тренді» 

і  розвиватись – ходити на додаткові курси підвищення кваліфікації, шукати нові 

методики, відвідувати різні події. За допомогою платформ масових відкритих 

онлайн-курсів  (далі МВОК) тепер все це можна робити набагато швидше, не 

виходячи з дому. 

Як функціонують платформи? Які переваги МВОК? Які існують 

платформи? Пропоную до вашої уваги список курсів, що допоможуть вам зрости 

професійно і дізнатись багато практичних речей, які можна використовувати щодня 

у роботі з дітьми. 

Основна перевага онлайн-курсів – можливість перебувати будь-де та 

навчатися у будь-який час. Все що потрібно – це комп’ютер і доступ до інтернету. 

Навчанню онлайн можна приділяти не більше 5 годин на тиждень. Ви можете 

проглядати лекції навіть у громадському транспорті, коли їдете на роботу. 

Більшість курсів викладають люди-практики, охочі поділитись своїм досвідом з 

іншими. 

Як виникли онлайн-курси? 

Платформи масових відкритих онлайн-курсів почали діяти у 2008 році, коли 

Дейв Кормієр почав свій курс “Конективізм” чи “Об’єднуюче мислення”, на базі 

Університету острова принца Едварда. Після чого з’явились різні курси на базі 

Мічиганського технологічного університету. Керівники вищих навчальних 

закладів побачили, що такий формат надзвичайно популярний. Студенти з 

найвіддаленіших куточків світу мали доступ до курсів від передових навчальних 

закладів і могли здобувати якісні знання безкоштовно. Так і з’явились такі відомі 

проекти як Coursera, Edx, Udacity. 
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Список МВОК-платформ, які є найбільш поширеними у світі: 

Coursera (https://www.coursera.org/) 

Edx (https://www.edx.org/) 

Udacity (https://www.udacity.com/) 

Kadenze (https://www.kadenze.com/) 

Udemy (https://www.udemy.com/ ) 

Список українських МВОК-платформ: 

Prometheus (http://prometheus.org.ua/ ) 

EdEra (https://www.ed-era.com/ ) 

Відкритий Університет Майдану (http://vum.org.ua/ ) 

Тепер перейдемо до курсів, які можуть мати для вас додаткову цінність: 

«НАВЧАЙТЕСЬ ВЧИТИСЬ: ПОТУЖНІ МИСЛЕННЄВІ ТЕХНІКИ, ЯКІ 

ДОПОМОЖУТЬ ВАМ  ОСВОЇТИ СКЛАДНИЙ МАТЕРІАЛ» 

За допомогою знань, які дає курс, ви самостійно зможете підвищити 

ефективність власного розвитку. Важливо те, що вчитель зможе використовувати 

ці підходи на практиці і зробити навчання своїх учнів більш ефективним (і легшим, 

адже навчальна програма будь якого закладу освіти передбачає багато складного 

матеріалу і теорії). Зокрема, ви дізнаєтесь про те, як мозок використовує два різні 

способи вивчення інформації, і про те як зберігає її (розкладає по різних 

«поличках»). Курс викладається англійською, а також є субтитри російською та 

українською мовами. 

«КОМУНІКАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПОБУДОВИ РЕПУТАЦІЇ»  

Ви ознайомитесь з особливостями використання комунікаційних 

інструментів для побудови власної репутації, що допоможе покращити репутацію 

навчального закладу, і взагалі створити так званий бренд навчального закладу. 

Курс спрямований на набуття практичних навичок розробки та реалізації 

комунікаційних кампаній з використанням різних мультимедійних інструментів. 

Особливо корисний для директорів та адміністративних працівників навчальних 

закладів. Викладається російською мовою. Тривалість – 4 тижні. 

https://www.coursera.org/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://www.edx.org/
https://www.udacity.com/
https://www.udacity.com/
https://www.kadenze.com/
https://www.kadenze.com/
https://www.udemy.com/
https://www.udemy.com/
http://prometheus.org.ua/
http://prometheus.org.ua/
https://www.ed-era.com/
https://www.ed-era.com/
http://vum.org.ua/
http://vum.org.ua/
https://www.coursera.org/learn/learning-how-to-learn
https://www.coursera.org/learn/learning-how-to-learn
http://courses.prometheus.org.ua/courses/NaUKMA/CI101/2014_T1/about
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«ПСИХОЛОГІЯ СТРЕСУ ТА CПОСОБИ БОРОТЬБИ З НИМ» 

В 2007 році American Psychological Association study, 2007 (National Opinion 

Research Center at the University of Chicago) провели соціологічне дослідження, 

результати якого продемонстрували, що більше 30% працюючих постійно або 

часто перебувають у стані стресу під час виконання своїх службових обов’язків; 

48% респондентів стверджують, що рівень стресу суттєво підвищився за останні 5 

років; 75% працівників вважають, що основним чинниками стресу є питання, 

пов’язані з грошима та роботою. Ні для кого не секрет, що робота викладача 

надзвичайно стресова і виснажлива. Емоційне вигорання  – не рідкість у 

викладацькому колективі. 

Завдяки цьому курсу ви зрозумієте як підтримувати життєву рівновагу, 

справлятись із викликами, організовувати свої емоції, слухати своє тіло і розум, 

рефлексувати. Викладається українською мовою. Тривалість – 5 тижнів. 

«INTELLIGENT LISTENING АБО МИСТЕЦТВО СЛУХАТИ»  

Кожен день педагог повинен не тільки говорити, а ще й багато слухати – 

проблеми студентів, прохання батьків, зауваження адміністрації закладу і ще 

багато іншого. Під час курсу Ви розширите свої знання про те, як слухати, щоб 

чути. Зрозумієте, як вивести комунікацію на вищий рівень з різними групами 

людей. Викладається українською мовою. Тривалість – 16 занять. 

«ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ: ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ»  

Що таке змішане навчання та як його почати втілювати в себе на занятті? 

Шукаєте практичних відповідей? Тоді не гайте часу і проходьте цей курс. Курс 

відповідає на такі запитання: 

 Які є моделі змішаного навчання і як вони працюють? 

 Які компетенції розвиває змішане навчання – у чому його переваги та 

недоліки? 

 Яка роль студента і як допомогти студенту перейти з традиційної до 

змішаної системи освіти? 

 Яка роль викладача у цьому процесі? 

 Які інструменти застосовувати? 

http://courses.prometheus.org.ua/courses/KUBG/Psy101/2014_T1/about
http://online.vum.org.ua/course/intelligent-listening-abo-mystetstvo-sluhaty/
https://www.coursera.org/learn/blended-learning
http://www.prosvitcenter.org/uk/zmishane-navchannya/
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Викладається англійською мовою, є субтитри російською 

мовою. Тривалість курсу – 6 тижнів. 

«САМООРГАНІЗАЦІЯ: ЯК СТАТИ ОРГАНІЗОВАНИМ УЧИТЕЛЕМ»  

Курс здизайнований для педагогів, які працюють нон-стоп та часто 

виснажуються через насичений робочий розклад. Цей курс надасть вам 

інструменти ефективного планування, керування власним часом та самоорганізації. 

Викладається англійською мовою з українськими субтитрами. Триває 6 тижнів. 

«МОЯ ІСТОРІЯ: ДОСВІД, ЦІННІСТЬ, ВПЛИВ»  

Є історії, які нас дивують, захоплюють, змушують робити незвичні нам речі. 

Історії мають велику силу змінювати. Хто вміє розповідати історії, той має в своїх 

руках дуже потужний інструмент. А Ви б хотіли навчитись розповідати історії так, 

щоб ваші діти не відпускали вас з уроку? Тоді цей курс з Ларисою Хоманс саме для 

вас! Викладається українською мовою. Тривалість – 15 занять. 

«ВСТУП ДО МЕДІАЦІЇ» 

Чи часто Ви ставали свідками ситуацій, коли Марічка і Петро посварились 

або Іванко і Андрій не могли вирішити, хто правий? Чи часто виникають у вас 

конфлікти з колегами по роботі чи взагалі, у побуті? Ви відчуваєте себе 

виснаженими після довгого вирішення всіх цих проблем? 

Під час курсу з медіації Ви ознайомитесь з техніками вирішення складних 

конфліктних ситуацій, зрозумієте як вдосконалити та зробити комунікацію більш 

ефективною та менш енергозатратною. Викладається українською 

мовою. Тривалість – 20 занять. 

 Тепер залишилось тільки зареєструватись і почати навчання! Ось кілька 

хороших звичок, які зроблять проходження курсів приємним: 

 Варто обирати 1, максимум 2 онлайн-курси, які проходять одночасно. 

 Оберіть якийсь один день і час для навчання, щоб це увійшло у звичку. 

 Читайте літературу і статті, які рекомендують у курсах, вони справді 

відкривають ширше розуміння питання. 

 Протягом навчання старайтесь записувати всі ідеї у блокнот. 

https://www.coursera.org/learn/together-teacher
http://online.vum.org.ua/course/moya-istoriya-dosvid-tsinnist-vplyv/
http://online.vum.org.ua/course/vstup-do-mediatsiyi/
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 Після проходження курсу проаналізуйте, як він вам допоміг і що нового Ви 

дізнались. 

Натхнення Вам, наснаги та саморозвитку! 

Перелік  використаних джерел 

Coursera (https://www.coursera.org/) 

Edx (https://www.edx.org/) 

Udacity (https://www.udacity.com/) 

Kadenze (https://www.kadenze.com/) 

Udemy (https://www.udemy.com/ ) 

Prometheus (http://prometheus.org.ua/ ) 

EdEra (https://www.ed-era.com/ ) 

Відкритий Університет Майдану (http://vum.org.ua/ ) 

 

  

https://www.coursera.org/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://www.edx.org/
https://www.udacity.com/
https://www.udacity.com/
https://www.kadenze.com/
https://www.kadenze.com/
https://www.udemy.com/
https://www.udemy.com/
http://prometheus.org.ua/
http://prometheus.org.ua/
https://www.ed-era.com/
https://www.ed-era.com/
http://vum.org.ua/
http://vum.org.ua/
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ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ –  

ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ 

ВИКЛАДАЧА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

УЛАСЕВИЧ Н.В., заступник директора з навчальної  роботи 

ДНЗ «Дніпровський  транспортно – економічний коледж» 

«Педагогічні та науково-педагогічні працівники 

зобов’язані постійно підвищувати професійний 

рівень, педагогічну майстерність, загальну 

культуру...» 

Закон України «Про освіту» 

Портрет сучасного викладача (очима студентів), такого, якого б хотів бачити 

поруч з собою студент, якім він його себе уявляє: 

ПРОФЕСІЙНИМ. Сучасний викладач повинен, насамперед, добре 

розбиратися у своєму предметі.  

КРАСИВИМ – ну щоб, як за Чеховим, «… і душа, і одяг, і думки…». Адже, 

як відомо, за зовнішнім виглядом зустрічають. І не важливо, скільки коштує ваш 

костюм або  сукня, але вона має вам личити, бути зручною, гармонійною і нести 

радість. Ми ж  виховуємо смаки наших підопічних і милуємо їхні очі. 

РОЗУМІЮЧИМ – він не тільки не принижує студенів, не тролить студентів. 

Це ази. Але справжній такий педагог ще й вміє нормально ставитися до тих, хто з 

якихось причин не любить його предмет.  

КОМУНІКАБЕЛЬНИМ.  

ЧЕСНИМ, БЛАГОРОДНИМ.  

РІЗНОСТОРОННІМ – наприклад, веде блог, вирощує виноград, займається 

туризмом або викладає в коледжі … Чи все це відразу.  

ДОРОСЛИМ – яким завгодно, але дорослим, таким, що вже дозрів. Хороший 

викладач рівня своїм студентам, навіть якщо різниця у віці у них кілька десятків 

років. Він якісно доросліший. Це проявляється в його умінні взяти відповідальність 

за миттєву ситуацію в аудиторії. Він може розлютитися, навіть зірватися, може не 

стримати сміх чи інші «неналежні» прояви. Але ось чого точно ніколи не 

трапляється, так це ситуацій його безсилля. Він сам вибирає свої реакції, а не 

студенти провокують його на них. У присутності хорошого викладача  не існує  
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ніяких неформальних лідерів в групі, є тільки один лідер – він сам. 

РОЗУМНИМ – він не обов’язково повинен бути інтелектуалом. Напевно, 

важливо не бути обмеженим, розуміти, що за межами розуміння викладача  

залишається ще дуже і дуже багато. І бажано хотіти туди йти разом зі своїми 

студентами.  Або хоча б не заважати їм пройти цей шлях самим. Бувають хороші 

викладачі дуже скромних здібностей, які зовсім не хапають з неба зірок і прекрасно 

усвідомлюють це. Зірки хапають їхні вихованці! 

ПОБЛАЖЛИВИМ – він не буде вважати, що студентські  роки повинні бути 

повністю присвячені навчанню. Він спокійно ставиться до формальностей, яких так 

багато в студентському  житті. Він розуміє, що у небажання вчитися може бути 

безліч причин. І не всі вони підлягають негайному викоріненню. Приймає, що не 

всі студенти повинні обов’язково любити коледж, його предмет і його особисто. 

Він відрізняє злісний бардак від робочого безладу, надоїдливий шум від робочого 

гулу. Загалом, він багато спускає на гальмах, інакше йому не протриматися і не 

зосередитися на головному. Він не смикає студентів  через дрібниці і сам через них 

не смикається. 

ЛЮБЛЯЧИМ – Так, колеги, якщо щоранку ви кажете: «Піду знову до своїх 

яйцеголових!» – Довго ви на цьому місці не протягнете. На цій роботі не треба 

намагатися будь-якими способами одержати вищу категорію, не потрібно складати 

«липові» плани , ставити себе вище тих, кого ви навчаєте. Тут потрібно просто 

любити свою справу.  

Модель сучасного викладача передбачає готовність до застосування нових 

освітянських ідей, здатність постійно навчатися, бути у постійному творчому 

пошуку. 

Важливою є особистісна мотивація кожного педагога. Актуальною є думка 

А. Дістервега (видатний німецький педагог-демократ, послідовник Песталоцці): 

«Як ніхто не може дати іншому того, що не має сам, так не може розвивати, 

утворювати і виховувати інших той, хто сам не є розвиненим, вихованим і 

освіченим. Він лише до тих пір здатний насправді виховувати й утворювати, поки 

сам працює над своїм вихованням». 
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Самоосвіта викладача є основною формою підвищення професійної 

педагогічної творчої компетентності, яка складається з удосконалення знань та 

узагальнення педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої 

роботи. 

Самоосвіта, - це сукупність декількох «само»: 

 самооцінювання - вміння оцінювати свої можливості; 

 самооблік - уміння брати до уваги наявність своїх якостей; 

 самовизначення - вміння вибирати своє місце в житті, суспільстві, 

усвідомити свої інтереси; 

 самоорганізація - вміння знайти джерело пізнання й адекватні своїм 

можливостям форми самоосвіти, планувати, організовувати робоче місце та 

діяльність; 

 самореалізація - реалізація особистістю своїх можливостей; 

 самокритичність - уміння критично оцінювати переваги та недоліки 

власної роботи; 

 самоконтроль - здатність контролювати свою діяльність; 

 саморозвиток - результат самоосвіти. 

Процес самоосвіти складається з вивчення професійної літератури; 

підвищення загального рівня культури, ерудиції, інтелекту; формування 

енциклопедії технологічного потенціалу викладача; публікації у фахових 

журналах. 

Обґрунтування необхідності самоосвітньої діяльності: 

 формування навичок безперервного навчання; 

 орієнтація на формування ключових компетентносгей, які дадуть змогу 

студентам успішно самореалізуватися у життєвому просторі; 

 У перехід на технології ІКТ, запровадження «електронного навчання» і 

«електронного оцінювання»; 

 підтримка індивідуалізованого та самостійного навчання; 

 партнерство та співробітництво в організації освітньої діяльності; 

 орієнтація змісту освіти на інтегративність подання матеріалу; 
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 інтегративність змісту освіти. 

Причини, що заважають самоосвіті, які частіше всього називають 

викладачі: 

 Нестача часу. 

 Власна інерція. 

 Низький рівень заробітної плати. 

 Оцінювання праці викладача суспільством. 

Основні етапи самоосвітньої діяльності: 

 Організаційний. 

 Удосконалення теоретичної підготовки. 

 Упровадження в практику здобутих знань. 

 Теоретичне осмислення, аналіз, узагальнення. 

 Активна участь у роботі методичних формувань. 

 Самоаналіз своєї самоосвітньої діяльності, підбиття підсумків роботи над 

визначеними проблемами. 

Основні завдання методичної служби з питань організації самоосвіти 

педагогічних кадрів: 

1. Виявлення особистісного рівня професійної компетенції на підставі 

діагностики. 

2. Раціональне планування самоосвітньої діяльності з урахуванням основних 

напрямів розвитку освіти. 

3. Досконала організація самоосвітньої діяльності та участь у різноманітних 

формах методичної роботи. 

4. Проведення моніторингу професійного зростання. 

5. Узагальнення досвіду роботи за результатами роботи над самоосвітньою 

темою. 

Алгоритм методичної роботи з проблеми самоосвіти: 

1. Діагностування. 

2. Планування та організація методичної роботи з викладачами. 
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3. Практичне застосування 

набутих знань, користування нового 

досвіду.  

4. Узагальнення досягнутих 

результатів, висновки і проектування 

наступної діяльності. 

Засідання Школи педагогічної майстерності 

Вимоги до організації самоосвіти педагогів: 

1. Зв'язок самоосвіти з практичною діяльністю педагога. 

2. Систематичність і послідовність самоосвіти, неперервний характер 

роботи, постійне вдосконалення змісту та форм самоосвіти. 

3. Індивідуальний характер самоосвіти- найгнучкіша форма здобуття знань 

педагогом. 

4. Гласність і наочність результатів самоосвітньої роботи в педагогічному 

колективі навчального закладу, міста, області, країни. 

5. Створення в закладі певних умов. 

6. Завершеність самоосвітньої роботи на кожному її етапі. 

Важливо забезпечити в закладі формальну, неформальну та 

інформальну освіту педагогічних працівників. «Важливим є створення 

умов для розвитку особистості та творчої самореалізацїї кожного 

громадянина України, виховання покоління людей, здатних ефективно 

працювати та навчатися протягом життя...» 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні 

Умови успішної самоосвітньої роботи викладача: 

 оптимальний вибір моделі науково-методичної роботи з педагогічними 

кадрами; 

 модернізація змісту, форм розвитку професійної компетентності та 

культури викладача, створення креативного освітнього середовища; 

 здійснення постійного моніторингу показників роботи навчального 

закладу, окремих педагогічних працівників для прийняття управлінських рішень 

щодо вдосконалення їхньої діяльності; 

 вивчення, апробація та впровадження в стимулювання праці; 
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 проведення методичних заходів з питань організації самоосвіти, 

основне завдання яких – навчити викладача не лише самостійно здобувати 

інформацію, а й вільно, самостійно орієнтуватися в її потоці, ефективно й творчо, 

результативно використовувати у своїй педагогічній діяльності; 

 формування самоосвітньої компетентності викладача; 

 створення інформаційно-освітнього простору з рівноправним доступом 

всіх педагогів до інформаційно-освітніх ресурсів; 

 ефективне, систематичне управління процесом самоосвіти викладача. 

Немає іншої професії, яку називають найкрасивішими словами: висока, 

благородна, почесна, душевна, прекрасна. Немає іншого професіонала, до якого 

пред’являють стільки вимог: він повинен бути чесним, правдивим, компетентним, 

люблячим свою країну, люблячим своїх дітей, психологом людської душі, 

помічником своїх підопічних, другим «батьком», морально стійким, вимогливим, 

добрим, строгим, готовим до компромісу.  

Він повинен бути Першим…  
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ЩОДО 

САМООСВІТИ ТА САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ 

Л.В. ФЕДОРОВА, завідувач навчально-методичного кабінету 

Дніпровський індустріальний коледж 

«Людина стає освіченою лише завдяки власній 

розумовій роботі, тобто власному самостійному 

продумуванню і переживанню всього, про що 

довідуємося від інших людей або з книг».  

М.О. Рубакін   

Сучасне суспільство потребує молодих енергійних фахівців у будь-якій сфері 

діяльності. Тому головною задачею викладача, що виховує майбутніх спеціалістів, 

необхідно самому постійно підвищувати свої професійні досягнення.  

Одним з ефективних засобів підвищення професійних компетентностей 

викладачів у нашому коледжі, формою звітування про набуті знання та практичні 

навички в результаті самоосвіти та самовдосконалення є обмін досвідом на 

семінарах підвищення педагогічної майстерності. Традиційно викладачі циклових 

комісій демонструють сучасні підходи викладання дисциплін, відмовляючись від 

деяких застарілих стереотипів. Сьогодення потребує від педагога-практика 

володіння сучасними технологіями навчання і виховання, бажання та вміння 

постійно вчитися й самовдосконалюватися, відчувати тенденції інноваційних змін 

у системі освіти, уміти аналізувати й оцінювати ефективність використання 

педагогічних технологій.  

16 березня 2018 року в Дніпровському індустріальному коледжі пройшов 

черговий семінар підвищення педагогічної майстерності, на якому викладачами 

соціально-гуманітарних дисциплін були презентовані найулюбленіші, перевірені 

часом новітні технології навчання. 

Так викладач Глущенко Б.О. використовує методику викладання, яка 

неминуче приводить до позитивних результатів. Для організації освітнього 

процесу викладач застосовує метод історичної реконструкції, потенціал якого ще 

продовжує для себе відкривати. 

Загалом існує глобальна і локальні історичні реконструкції. Для аудиторної 

роботи підходить останній варіант, який часто виходить цікавішим за перегляд  
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фільму з цієї ж тематики. 

Алгоритм роботи цього методу достатньо простий:  

- визначення дати виступу, постановка завдання; 

- визначення студентів-учасників;  

- поточний контроль викладача за роботою обраних студентів; 

- проведення заходу. 

При впровадженні цього методу викладач разом зі студентами 

реконструюють проблематику воєнних конференцій: Тегеранської, Ялтинської, 

Потсдамської. Відповідно студенти 1-х курсів беруть на себе ролі Уінстона 

Черчіля, Ф.Д. Рузвельта, І.В. Сталіна і висвітлюють непрості рішення майбутнього 

Європи у післявоєнний час. 

Студенти в ході підготовки виходили з багатьма цікавими пропозиціями, 

зокрема на наступне заняття зробити реконструкцію костюмованою для більшого 

проникнення у атмосферу історичних подій. Звучала навіть ідея зробити велику 

історичну реконструкцію в рамках коледжу за участю студентів  інших груп тощо. 

 

 

В ході цього заняття студенти вільні в своєму пізнанні історії і творчості, 

однак, дистанційний контроль викладача все ж залишається, педагог непомітно 

корегує студента, задає вектор у його діяльності, що свідчить і про нові досягнення 

самого викладача. 

Отже, метод історичної реконструкції, який прийнятний не лише на заняттях 

з історії, а й в контексті всіх гуманітарних дисциплін, має таку ж мету, як і наша 

Історична реконструкція створена на проблематиці воєнної конференції 
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сучасна система освіти – він не вчить, він допомагає вчитися і вдосконалюватися 

всім учасникам  освітнього процесу.  

Здобуттям викладача Неділько Л.А. під час викладання соціально-

економічної географії є застосування інфографіки. Інфографіка – це інформаційний 

блок, створений за допомогою зображення й  типографічних елементів, метою 

якого є швидко і чітко надавати складну інформацію. Наприклад, вивчаючи тему 

«Географія світового транспорту», викладач  звертається до діаграми, за 

допомогою якої студенти швидко дають відповіді на питання, який вид транспорту 

переважає у вантажоперевезеннях, а який у пасажирообігу світу, чому в різних 

країнах переважають різні види транспорту в вантажоперевезеннях та ін. 

Картосхеми дають змогу швидко розглянути та обробити великий об’єм 

інформації. 

Для підготовки домашнього завдання викладач пропонує студентам 

використовувати безкоштовні програми Карти Google  та Google Планета Земля. 

Це тривимірні модулі, що являють собою карту та супутникові знімки планети 

Земля, збільшуючи масштаб можна роздивлятись навіть будинки, скупчення 

автомобілів, людей. 

Також можна робити власні позначки, в цих програмах багато додаткової 

інформації (фото, відео, панорами). Це дає змогу подорожувати різними частинами 

світу, навіть заходити в деякі будівлі. 

 

 
Безкоштовні програми Гугл Карта та Гугл Планета Земля 
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Іншою знахідкою викладача є проект «Плануємо подорож». Другий рік 

поспіль студенти використовуючи інтернет ресурси створюють невеличку 

розповідь про омріяну подорож на канікулах: досліджують питання можливих 

проблем – землетруси, цунамі, сезон дощів, обирають  самі собі маршрут, 

транспортні засоби, вираховують вартість подорожі. Зібрані матеріали 

презентують  перед студентами групи. 

Викладач спеціальних дисциплін Солнишкіна А.А. в своїй роботі 

використовує візуальні методи навчання для засвоєння технології соціального 

супроводу сімей у складних життєвих ситуаціях.  

Вивчаючи тему «Соціальна робота із молоддю, яка схильна до девіантної 

поведінки» та розглядаючи питання щодо профілактики делінкветної поведінки, 

викладач приводить приклади роботи служби пробації, відділу ювенальної 

превенції та їх взаємодії. 

Викладач соціально-гуманітарних дисциплін Овечко Г. В. у навчальній 

роботі використовує інтернет мережі, а саме Viber, як додаткове  візуальне 

джерело. Викладач пропонує  студентам використовувати смартфони  на заняттях 

з користю для навчання. 

 

 
Viber- групи 
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Така робота достатньо складна в плані контролю: викладач повинен постійно 

контролювати використання інтернет мережі за призначенням. Але в той же час 

дуже цікава, тому що дає можливість студенту або викладачу, підкріплювати свою 

інформацію великою кількістю наочності. В сучасному курсі Історії України 

передбачено вивчення великої кількості  персоналій. З  використанням Viber-груп 

це стало набагато легше. В кожній групі, де вивчається Історія України, створено 

Viber-групу, і якщо студент, або викладач презентує матеріал, він паралельно 

розсилає учасникам групи візуальну  інформацію з теми, і всі одночасно можуть 

поєднати прослуханий матеріал із наочними розсилками. Такий метод роботи 

сприяє кращому запам’ятовуванню.  

Ключове місце в такій роботі займає викладач, який повинен спрямовувати 

діяльність студентів.   

Під час опитування викладач розсилає індивідуальні питання, або колективні 

варіанти запитань. Студентам такий спосіб роботи дуже подобається, вони  швидко 

готують матеріали до своїх доповідей, бажаючих доповідати теж стало набагато 

більше. 

Такі форми занять є найбільш результативними, бо використовуються новітні 

досягнення науки і передової педагогічної практики, на заняттях реалізуються 

оптимальні співвідношення дидактичних принципів і правил, забезпечуються 

належні умови для продуктивної пізнавальної діяльності студентів з урахуванням 

їх інтересів, нахилів і потреб. 

У коледжі створений системний підхід до вивчення та застосування 

педагогічних технологій та інновацій, які наповнюють освітній процес новим 

змістом. 

Література 

1. Закон України «Про вищу освіту» 

2. Положення про організацію освітнього процесу 

3. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій. – Харків. Видавнича група 

«Основа», 2014 р. 

4. Колективні форми і методи роботи. – Київ. «Шкільний світ», 2013 р. 
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ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

ВИКЛАДАЧА ЧЕРЕЗ САМООСВІТУ – ЗАПОРУКА УСПІШНОГО 

 РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В ЦІЛОМУ 

КОРНІЄНКО І.А., методист 

Автотранспортний коледж Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» 

Професійна компетентність викладача – це особистісні можливості 

викладача, які дозволяють йому самостійно і ефективно реалізувати цілі 

педагогічного процесу. 

«Перехід» викладача з більш низьких рівнів на більш високі досягається у 

процесі професійного самовдосконалення: через самоосвіту (самостійне 

оволодіння найновішими науковими досягненнями). 

Самоосвіта викладача – це провідна форма вдосконалення професійної 

компетентності, що полягає в засвоєнні, оновленні, поширенні й поглибленні 

знань, узагальненні досвіду шляхом цілеспрямованої, системної самоосвітньої 

роботи, спрямованої на саморозвиток та самовдосконалення особистості, 

задоволення власних інтересів і об’єктивних потреб освітнього закладу. 

Самоосвіта викладача не повинна зводитися до відновлення знань, якими він 

оволодіє, мова йде про ознайомлення з новітніми педагогічними та психологічними 

дослідженнями, пошук нових напрямків у методиці та організації навчально-

виховного процесу, розгляд на високому науковому рівні педагогічних проблем, 

що викликають утруднення в практичній роботі. 

При організації самоосвіти викладачів Автотранспортного коледжу НТУ 

«ДП» враховується професійний рівень викладачів, використовуються різні 

критерії, що дозволяють віднести викладачів до тієї чи іншої групи і відповідно до 

цього вибрати цілі і способи навчання. 

Викладачу-початківцю самостійна робота по самоосвіті дозволяє 

поповнювати і конкретизувати свої знання, здійснювати глибокий і детальний 

аналіз ситуацій, які виникають у роботі зі студентами. 

Викладач зі стажем має можливість не тільки поповнити скарбничку своїх 

знань, але й знайти ефективні, пріоритетні для себе прийоми розвиваючої та 
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корекційної роботи зі студентами, оволодіти елементарною діагностичною та 

дослідницькою діяльністю. 

Крім того, у викладачів розвивається потреба в постійному поповненні 

педагогічних знань, формується гнучкість мислення, вміння моделювати і 

прогнозувати виховно-освітній процес, розкривається творчий потенціал. 

Викладач, який володіє навичками самостійної роботи, має можливість 

підготуватися і перейти до цілеспрямованої науково-практичної, дослідницької 

діяльності, що свідчить про більш високому професійному, освітньому рівні, а це, 

в свою чергу, впливає на якість виховно-освітнього процесу та результативність 

педагогічної діяльності.  

Пріоритетним напрямком самоосвіти та самовиховання серед викладачів 

коледжу є їх власні здобутки та на цій основі реконструювання власної діяльності. 

Результат такої роботи узагальнюються у наступних формах: 

- доповіді, виступи на семінарах, конференціях, методичних об`єднаннях 

(наприклад, активна участь викладачів у методичних об’єднаннях з навчальних 

дисциплін; систематична участь у наступних заходах: Всеукраїнській наукова 

конференція «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій», Всеукраїнська 

краєзнавча конференція «Важкий шлях до свободи: сучасний погляд на події та 

долі людей Придніпров’я (1917-1991 рр.)», Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи 

розвитку», Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів і 

молодих учених «Молодь: наука та інновації», обласна науково-методична 

конференція «Екологія. Хімія. Освіта», міська науково-практична конференція 

«Хімічна освіта», науково-практична конференція «Теорія та практика 

інноваційних технологій в контексті глобальних проблем сучасності»); 

- різноманітні курси (наприклад: викладач суспільних дисциплін прослухала 

курс лекцій «Євреї та Українці: тисячоліття співіснування» Йоханана 

Петровського-Штерна, професора Північно-Західного університету (Чикаго), 

почесного доктора Національного університету «Києво-Могилянська академія» з 

отриманням офіційного сертифікату); 
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- методичні посібники (сектор наукового та навчально-методичного 

забезпечення модернізації змісту підготовки молодших спеціалістів Відділу 

наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України 

випустив каталог педагогічного досвіду та інноваційних технологій, що вивчалися 

у закладах вищої освіти, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів у 2016-

2017 н. р. до якого увійшов електронний підручник «Методичні рекомендації по 

виконанню курсового проекту» викладача економічних дисциплін). 

Крім цього усі викладачі коледжу обов’язково відповідно плану-графіку 

підвищення кваліфікації один раз на п’ять років проходять курси підвищення 

кваліфікації або стажування - підвищення кваліфікації на базі ВЗО III-IV р.а., у 

Дніпропетровському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, 

проходження стажування на базі автотранспортних підприємств, де викладачі 

коледжу мають змогу самостійно удосконалити свої знання за спеціальністю. 

Також викладачі коледжу вивчають необхідну літературу (наукову, науково-

методичну, методичну, публіцистичну, художню та іншу) та передовий 

педагогічний досвід відповідно до навчальної дисципліни, яку викладають 

(підсумки підводяться на педагогічній раді коледжу). 

Література 

1. Довгопол І. Професійна компетентність педагога: методика комплексного дослідження. – 

Сімферополь, 2006. – 70с. 

2. Компетентність педагога та самоосвіта [Електронний ресурс] Режим доступу до матеріалу: 

http://ru.osvita.ua/school/method/32254/ 

3. Самоосвіта як підвищення компетентності педагога [Електронний ресурс] Режим доступу до 

матеріалу: http://osvita.ua/school/method/7151/ 

  

http://osvita.ua/school/method/7151/
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ПРОФЕСІЙНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ШЛЯХОМ САМООСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. 

САРАЄВА Т.А., викладач іноземної мови 

Дніпровський політехнічний коледж 

Одним із найефективніших шляхів розвитку професійної 

компетентності, який зумовлює  наступність, послідовність післядипломної 

освіти педагога, є самоосвіта, запозичення досвіду майстрів педагогічної  

справи. 

 

Основним напрямком удосконалення рівня професійної 

компетентності викладача є професійне самовдосконалення шляхом 

цілеспрямованої самоосвітньої діяльності. 

Нові освітні технології сприяють поступовому зміщенню 

співвідношення «освіта – самоосвіта» до домінування самоосвіти. Швидкий 

розвиток сучасної науки, постійне нарощування інформації, підвищення 

вимог до будь-якого професіонала щодо його професійної компетентності 

потребують від кожної особистості прагнення й уміння систематично та 

наполегливо займатися самоосвітою. 

Сучасна ж педагогіка має потребу у висококваліфікованих 

спеціалістах, які здатні творчо підходити до організації навчально-виховного 

процесу та досягати високих якісних результатів. Виходячи з вищесказаного, 

можна зробити висновок, що виникає потреба в досконалій організації та 

управлінні самоосвітньою діяльністю педагогів. Тому однією із задач 
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післядипломної освіти педагогів є удосконалення роботи в між курсовий 

період за темою самоосвітньої діяльності шляхом самоосвіти, саморозвитку та 

пошуку шляхів самореалізації особистості викладача. Педагогічні працівники 

повинні бути здатні до безупинного самовдосконалення, орієнтованого на 

відповідність динаміці дійсності. «Якщо людина не знає, до якої мети вона 

рухається, для неї жоден вітер не буде попутним» - сказав Сенека. Ці слова 

дуже вдало розкривають зміст самоосвіти педагогів. Завдяки моніторингу 

особистої педагогічної діяльності відбувається накопичення інформації про 

рівень самоосвіти педагога. Таким чином, у кожного педагога з’являється 

можливість прогнозувати та моделювати особистий розвиток, забезпечуючи 

безперервне професійне зростання. Самоосвіта викладача є основною формою 

підвищення професійної педагогічної компетентності, яка складається з 

удосконалення знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом 

цілеспрямованої самоосвітньої роботи.  Самоосвіта – це безперервний процес 

саморозвитку та самовдосконалення. Механізм самоосвіти – це само 

формування (яким я себе зроблю, яким я себе уявляю). Відмінною рисою 

самоосвіти педагога є те, що результатом його роботи виступає не лише 

самовдосконалення в особистому та професійному плані, а й розвиток 

студентів. Вчитель повинен досягти успіху, щоб досягли учні, а учні повинні 

досягнути успіху, щоб його досягло суспільство. 

Напрямками реалізації самоосвітньої діяльності педагогів є:  

 відвідування викладачами методичних об'єднань міста, 

проведення семінарів- практикумів, інструктивно-методичних нарад, науково-

практичних конференцій; 

 взаємне відвідування занять; 

 психолого-педагогічні семінари, педагогічні ради, творчі звіти, 

виступи на семінарах; 

  методичні тижні, курси перепідготовки, наставництво, складання 

НМК. 
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Засідання  психолого- 

педагогічних семінарів 

спрямовані на підвищення 

наукового та методичного рівня 

членів педагогічного колективу, 

відповідно до реалізації роботи 

над науково-методичною 

проблемою навчального закладу 

та інших організаційних питань.  

Фото 1. Психолого-педагогічний семінар 

викладачів соціально-філологічних дисциплін  

з проблеми «Формування мотивації 

навчальної діяльності студентів за 

допомогою психолого-педагогічної освіти 

викладачів». 
Головна  мета методичної роботи - створення умов для зростання 

професійної компетентності і майстерності викладачів.  На семінарі 

обговорювались проблеми удосконалення сучасного заняття шляхом 

формування мотивації до навчальної діяльності студентів навчального 

закладу. 

Бібліографічний  список 

1. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 

перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В. Овчарук. – К.: «К.І.С.», 

2004. – 112 с. 

2. Пометун  О.І. Компетентнісний підхід в сучасній освіті: світовий досвід та 

українські перспективи. К.:К.І.С., 2014. 

3. Пересторонина И.Л. Особенности формирования профессиональной 

компетентности будущего преподавателя  при изучении  иностранного языка М.: АПК и 

ПРО, 2013.  
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САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАЧА – ШЛЯХ 

ДО ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

ПОЛОНСЬКА О.А. 

ДВНЗ «Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної 

інфраструктури» 

У професійному самовдосконаленні викладача важливу роль відіграють 

самовиховання та самоосвіта. Власне, при їх відсутності він не спроможний 

виконувати свою високу місію. Самовиховання викладача являє собою 

цілеспрямовану, активну діяльність направлену на формування та розвиток у себе 

позитивних і усунення негативних звичок і особистих якостей з усвідомленими 

потребами, характером педагогічної діяльності та особистою програмою розвитку. 

Самовиховання полягає в умінні, на основі самокритичної оцінки своєї 

особистості, формувати у себе необхідні якості, риси характеру, звички та навички 

правильної поведінки. Якщо виховання можливе при будь-якому відношенні 

вихованця до своєї особистості та діяльності, то самовиховання може 

здійснюватися лише при високій вимогливості до себе. Воно не можливе без 

особистої ініціативи, самостійності та творчого ставлення до самовдосконалення. 

В ряді випадків самовиховання носить прихований характер. Застосовуючи 

найпростіші його форми – наслідування, пристосування, орієнтація на колектив та 

більш досвідчених колег, більшість викладачів (до 60%) не помічають цього 

процесу. У деякої частини викладачів, особливо середньої та старшої ланки, в 

питаннях самовиховання може мати місце відомий консерватизм. Це пояснюється 

частково тим, що в процесі практичної роботи у викладачів формується певний 

динамічний стереотип діяльності та поведінки, який не завжди відповідає новим 

умовам. По відношенню до таких викладачів необхідна терпляча та делікатна 

роз’яснювальна робота. 

Метою самовиховання викладача є досягнення певного рівня розвитку 

професійних якостей – педагогічного зразка, які поділяються на моральні, ділові та 

професійні. Моральні: патріотизм, доброта, гуманність, порядність, чуйність. 

Ділові: цілеспрямованість, дисциплінованість, ініціативність, відповідальність. 

Професійні: спостережливість, логічність, педагогічна ерудиція. 
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Другою складовою самовдосконалення є самоосвіта. Під самоосвітою 

розуміють систему оновлення, розширення, поглиблення раніше отриманих знань, 

а також удосконалення практичних навичок з метою досягнення високого рівня 

професійної майстерності. Серед різних шляхів підвищення кваліфікації фахівців 

сучасна педагогіка найбільш ефективним визнає самоосвіту. Обумовлено це тим, 

що сучасна епоха викликала негайну потребу в постійному оновленні, поповненні 

знань. В сучасних умовах освітній інститут вже не в змозі дати знання не те, що на 

все життя, а навіть на тривалий період.  

Важко розраховувати на цілеспрямований прогрес у навчально-виховному 

процесі, якщо викладач не знайомий з досягненнями психолого-педагогічної науки, 

перспективами її розвитку. Основною метою педагогічної самоосвіти стає 

залучення педагога до творчого пошуку, експерименту, дослідженню і саме 

головне – поєднання досягнень науки з практикою в повсякденній діяльності. 

Самостійна робота над собою не легка. Але труднощі, з якими викладач 

постійно стикається, приступаючи до самовдосконалення, ні в якому разі не 

повинні його лякати. З часом вони долаються: легше та доступніше стає читання 

наукової літератури, проведення лекцій, усних виступів та письмових оформлень 

своїх думок, простіше стає орієнтуватися у потоці наукової інформації, легше 

вирішується завдання оволодіння практичними уміннями. Поступово формується 

переконання, що самовдосконалення – це не тільки обов’язкова, але й цікава 

справа. 

Важко уявити викладача, який би зовсім не займався самовдосконаленням. 

Але часом при цьому вирішуються досить обмежені завдання, які пов’язані з 

підготовкою до наступних занять, написанню матеріалів для лекцій, тощо. Мова 

повинна йти про більш віддалену перспективу, причому кожний викладач повинен 

вміти «програмувати» самого себе, власні знання на кілька років вперед. Перший 

крок в досягненні ефективності самовдосконалення складається в умілому виборі 

мети, в постанові перед собою конкретних завдань на певні періоди, тобто в 

програмуванні роботи.  
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У зв'язку з стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, 

активним їх впровадженням у всі сфери людської діяльності та освітньою 

реформою у середній освіті, на перший план виходить формування у студентів 

однієї з ключових компетентностей, таких як інформаційно-цифрова. Зрозуміло, 

що ІКТ-компетентність викладача має відповідати викликам часу. Компонентами 

ІКТ-компетентності можна вважати готовність викладача до: 

 пошуку і відбору додаткової інформації для навчання з врахуванням 

можливості мережі інтернет, розмноження навчальних матеріалів, сканування, 

цифрового фотографування і відеозапису; 

 використання готових мультимедійних розробок з освітньою і 

виховною метою; 

 представлення освітньої інформації з використанням різних 

прикладних комп’ютерних програм (Word, Paint, PowerPoint, Publisher та ін.); 

 розробки комп’ютерних тестів, систем рейтингової оцінки знань 

студентів на основі стандартних комп’ютерних програм і програм-оболонок; 

 створення баз даних і власних інтернет-ресурсів навчального 

призначення; 

 управління навчальним процесом за допомогою стандартних і 

спеціальних програм 

 участі в роботі мережевих об’єднань викладачів, інтернет конференцій 

з метою підвищення свого професійного рівня та обміну досвідом; 

 виготовлення дидактичного комп’ютерного матеріалу. 

Процес формування ІКТ-компетентності у викладачів нашого коледжу 

відбувся і триває саме завдяки самоосвіті та взаємодопомозі. 

В нашій роботі досягти чогось суттєвого (підвищити показники якості 

засвоєння матеріалу, що викладаєш, наприклад) можна тільки дякуючи невпинній 

праці над собою. Постійний пошук і апробація нового має стати нормою, якщо 

викладач хоче бути успішним. Самоосвіта має стати потребою особистості 

викладача. Примусити до самоосвіти неможливо. Залишається тільки заохочувати, 

стимулювати, зацікавлювати. Ефективними індивідуальними формами роботи з 
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метою залучення до самоосвіти, які мені, як методисту, доводилось застосовувати 

у роботі є: бесіда-заохочення до самоосвіти з окресленням перспектив, сумісний 

аналіз можливих максимальних досягнень при неналежному рівні 

самовдосконалення, пропозиція або доручення підготувати виступ на засідання 

методичного об’єднання «Школа молодих викладачів» або методичний семінар з 

питань самоосвіти, натяк про неможливість кар’єрного зростання через деякий час 

бездіяльності та ін. Як наслідок, п’ятеро молодих колег майже одночасно вступили 

до магістратури за напрямом «Педагогіка вищої школи» і успішно її закінчили. Ще 

двоє колег, маючи і без того якісну освіту, здобули нову кваліфікацію: одна з метою 

в майбутньому відкрити нову спеціальність, інша – здобути класичну педагогічну 

освіту та вступити до аспірантури. Всі успішно пройшли атестацію і підвищили 

свою кваліфікаційну категорію, продовжують працювати, не полишають свої 

амбітні плани. 

Іноді творча діяльність викладача (особливо досвідченого) стає досить 

одноманітною: заходи і заняття проводяться на високому рівні, але всі вони схожі 

одне на одне. Бесіди, натяки про творчий застій – марна справа. Тоді пропоную 

викладачеві взяти участь у конкурсі, або допомагаю узагальнити досвід з якоїсь 

близької для нього педагогічної проблеми. Результат – призові місця в конкурсах, 

публікації, визнання, атмосфера успіху, новий рівень бачення викладачем своєї 

діяльності, можливостей і перспектив. А мені, як методисту, приємно розуміти, що 

такі «хитрощі» і прийоми йдуть на користь нашій спільній справі. 

Своєю поведінкою як особистості та педагога викладач постійно впливає на 

формування у студентів високих моральних якостей і професійно-важливих 

компетентностей. Тому не виникає сумніву, що в умовах оновлення вітчизняної 

освіти викладач стає ключовою постаттю педагогічної діяльності, а його 

самовдосконалення – необхідною умовою для реалізації цієї почесної місії. 

Перелік використаних інформаційних джерел: 

1. https://pidruchniki.com/13460705/pedagogika/samoosvita_vchiteliv Зайченко І.В. Педагогіка: 

підручник. Розділи 27.3 Самоосвіта вчителів та 27.4 Організація допомоги молодому вчителеві. 

2. http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

Анашкина И.В. Компьютерная поддержка уроков физики. 

  

https://pidruchniki.com/13460705/pedagogika/samoosvita_vchiteliv
http://открытыйурок.рф/
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САМООСВІТА ЯК ПРОЦЕС УДОСКОНАЛЕННЯ 

ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА 

С.В. ПОЛЯКОВА, заступник директора з НМР, 

М. Н. МУЗИКА, викладач української мови та літератури 

Машинобудівний коледж Дніпровського  

національного університету імені Олеся Гончара 

 

«Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників 

передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та 

будь-які інші види і форми професійного зростання»,  –  зазначено в статті 59 

Закону України «Про освіту».  

Головна умова всебічного гармонійного розвитку особистості  в сучасному 

світі – освіта, яка надає універсальні знання, педагогіка, яка потребує 

висококваліфікованих спеціалістів, здатних до систематичної роботи з вивчення та 

впровадження нових освітніх технологій, постійного зростання професійної 

майстерності – до самовдосконалення та самоосвіти впродовж життя.   

У чому полягає суть самоосвіти сучасного викладача? У постійній 

усвідомленій роботі з підвищення рівня професійної компетентності, в 

безперервному добровільному пошуку та  застосуванні нової інформації, що 

сприяє оновленню педагогічного  досвіду. За словами К. Ушинського «учитель 

живе до тих пір, поки він учиться».   

Адже самоосвіта – це  адаптування індивідуальних  якостей до вимог фаху,    

орієнтована на  вдосконалення  професійної компетентності потреба  у 

поглибленні та розширенні знань і вмінь, готовність безперервно навчатися й 

пізнавати нове,  ефективно застосовувати інноваційні освітні технології. Зрештою, 

самоосвіта – це й потреба творчого пошуку, творчого саморозвитку та 

самовираження.  

Удосконалення професійних компетентностей, пошук найбільш ефективних 

методичних та педагогічних технологій, обґрунтування та апробація власного 

досвіду  – ці основні завдання самоосвітньої викладацької діяльності можливі за 

умови зацікавленості у фаховому зростанні перш за все самого педагога, за умови  
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усвідомлення, внутрішньої мотивації. Тут не може бути вікових обмежень, 

обмежень за рівнем освіти чи досвідом, як не може бути й безсистемності, 

ситуативності, «стихійності» самого 

процесу самоосвіти.  

Саморозвитку на певному етапі 

своєї педагогічної діяльності потребує 

кожен викладач, розуміючи 

необхідність поповнення професійної 

та загальнокультурної інформації,  

оновлення методичної скарбнички, 

відповідності новітнім освітнім 

тенденціям.    

«Немає людей більш допитливих, 

невгамовних, більш одержимих думками про творчість, ніж учителі», – писав         

В. Сухомлинський, підкреслюючи головний чинник мотивації учителя до 

саморозвитку. Так, учитель, викладач відчуває себе творцем, працюючи з Учнем, 

навчаючи й надихаючи Людину, Громадянина. Це надзвичайна відповідальність і, 

певно, покликання – творчий учитель.  

«Який він, творчий педагог?». Більшість викладачів Машинобудівного 

коледжу ДНУ ім. О. Гончара, відповідаючи на це запитання, зазначила, що 

«сучасний викладач мусить бути креативним, застосовувати творчі, 

експериментальні, пошуково-дослідницькі методи педагогічної діяльності», 

«повинен навчити і виховати творчу особистість», «вчити нестандартно, щоб 

сприяти зацікавленню та успішності студента»,  «формувати творчу, 

конкурентноспроможну особистість».  

Отже, педагогічна творчість  – це інноваційна дидактична діяльність, 

одвічний пошук педагогічної ефективності, в основному – вдалий, часом, на жаль, 

– недієвий…  73 % опитаних викладачів МК ДНУ ім. О. Гончара вважають, що 

творчість – один з найважливіших, найсучасніших  чинників у мотивації до  

самоосвіти та саморозвитку, в  напрацюванні індивідуального стилю, власного 

 

Кращий учитель демонструє, 

великий учитель – надихає. 
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педагогічного портфоліо. Усі опитані назвали педагогічну творчість важливим 

фактором  фахового зростання.  

Педагогічна творчість – одвічний пошук нових і результативних методів та 

форм професійної діяльності. На запитання «Чи потрібна постійна самоосвіта 

сучасному вчителю?»  педагогічний колектив Машинобудівного коледжу 

одностайно дав позитивну відповідь.  

Аналіз відповідей анкетування засвідчив: необхідність самоосвіти в тій чи іншій 

формі на різних етапах своєї професійної діяльності потребують всі   педагогічні 

працівники коледжу (більшість викладачів – постійно), незалежно від освітньої 

категорії чи досвіду  Творча особистість, яка навчає і виховує творчу особистість,   

для успішної реалізації свого творчого потенціалу від задуму до втілення, потребує 

вдосконалення професійної майстерності.  

Сьогодні, коли суспільство висуває до вчителя найвищі вимоги, важливо, 

щоб учитель, який має неабиякий вплив на формування світогляду молоді, був 

саморозвиненим і творчим.  Неперервна самоосвітня діяльність  призведе до 

очікуваних результатів  лише тоді, коли ініціативність креативних педагогів та їх 

професійні надбання підтримуються методичного службою освітнього закладу, 

методичними  об’єднаннями,  інноваційний  професійний досвід вивчається і 

впроваджується, створено сприятливі умови заохочення й стимулювання   творчих 

пошуків.  

Так,  з метою надання методичної допомоги викладачам, які тільки-но 

розпочали свою педагогічну діяльність, в Машинобудівному коледжі упроваджено 

Школу молодого викладача: це й діагностика професійних компетентностей, і 

проектування саморозвитку, й визначення найбільш проблемних питань для 

подальшої самоосвітньої діяльності. Регулярні засідання Школи педагогічної 

майстерності вже традиційно стали стартовим майданчиком освітянських 

відкрить, де обговорюються творчі, інноваційні методи навчання та шляхи їх 

упровадження в навчальний процес.  

Розвитку творчих компетентностней викладача сприяє активна 

наставницька діяльність,  координування  пошуково-дослідницької роботи 
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студентів, організація гурткової та позааудиторної предметної роботи.  

Стимулюють  викладачів до  підвищення ефективності навчання  презентації 

педагогічних новинок, творчі майстер-класи, інструктивно-методичні 

консультації, відвідування  занять (відкритих – у першу чергу) колег,  психолого-

педагогічні тренінги, систематичне проходження курсів підвищення кваліфікації.  

У набутті педагогічної майстерності викладача необхідними умовами 

стають здатність до творчості, креативність, спроможність міркувати оригінально, 

пошук нестандартних шляхів вирішення проблемних ситуацій. Педагогічна 

творчість  завжди нетривіальна, новаторська, спрямована на розвиток особистості, 

характеризується відсутністю шаблонів, відповідає запитам сучасності і – головне 

– здатна забезпечувати високий рівень успішності. 

Реалії сьогодення засвідчують, що статус викладача, на жаль, не має гідної 

підтримки як у соціумі, так і на державному рівні. Тому важливим стає рівень 

відданості педагога своїй справі, усвідомлення свого призначення, особистого 

прагнення до постійного самовдосконалення і професійного зростання. 

Найціннішим стає те, коли мотиваційна складова до удосконалення власних 

компетенцій зароджується  зсередини, а не є зовнішнім стимулятором. 

 

Використані джерела: 

1. Закон України «Про освіту». 

2. Калошин В. Ф. Шлях до власної досконалості / В. Ф. Калошин // Управління школою. – 2010. 

– № 9. – ст. 36. 

3. Степчина Л. Наукові підходи до самоосвітньої діяльності педагога / Л. Степчина // Завучу все 

для роботи. – 2015. – № 21. – ст.  23-31. 

4. Пищик О. В. Самоосвіта – складова професійного навчання / О. В. Пищик // Педагогічна 

майстерня. – 2011. – № 9. – ст. 10-14. 
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КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА: ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТА НАПРЯМКИ 

ФОРМУВАННЯ 

ДІЦМАН К.Д., викладач предмету «Громадянська освіта» 

Коледж радіоелектроніки 

“Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, 

виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, 

здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення 

до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого вибору та 

самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності” – так відображено 

постулати доктрини, які окреслені у затверджених засадах Концепції Нової 

української школи. Документ пройшов громадські обговорення й ухвалений 

рішенням колегії МОН 27.10.2016. Це твердження розкриває сутність підготовки 

учня, можливо,  майбутнього випускника робітничої спеціальності, молодшого 

спеціаліста або студента вишу. Але Концепція розроблена не лише для 

запровадження наскрізного застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітньому процесі, не тільки для того, щоб сформувати сучасні, 

«добре забуті», компетентності в учня/студента, не тільки реформувати порядок 

управління закладами освіти і системою освіти бо все це має перейти від 

одноразових проектів у системний процес, який охоплює всі види діяльності, а 

головне, за умови ефективного застосування вище зазначених інструментів, надати 

нові можливості педагогу щодо оптимізації управлінських процесів, таким чином 

формуючи в учня/студента важливі для нашого сторіччя технологічні 

компетентності. 

Вмотивований, компетентний, орієнтований на сучасні методичні підходи 

викладач – всі ці та багато інших характеристик, за умов концептуальних засад 

Нової української школи, звучать як не просто вимоги, а професійні критерії 

сучасного викладача, як особистості, як набору психологічних якостей у професії, 

як інтелектуальної відповідності.  

У сучасного викладача вже сьогодні мають бути ці якості у власному 

арсеналі педагогічної майстерності. Постає питання: що є особистість-викладач для 
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модернізованої Нової української школи? Це можна дуже чітко зобразити 

схематично. Але наведені параметри у малюнку не є вичерпними, вони 

узагальнюють основні напрямки діяльності сучасного педагога, як професійні так і 

особистісно орієнтовані.  

Рисунок 1 - Критерії якостей сучасного викладача на вимогу часу 

Професійні знання 
предмету (якісне 

знання змісту 
предмету/дисципліни)

Професійна компетентність 
(динамічна комбінація знань, 
способів мислення, поглядів, 

цінностей, навичок, умінь, інших 
особистих якостей, що визначає 

здатність особи успішно провадити 
професійну та/або подальшу 

освітню діяльність)

Психологічний імідж 
(мистецтво керувати 

аудиторією, 
концентрувати увагу 

аудиторії на собі)

Високий рівень комунікації
(комунікація не тільки з 

учнями, а й залучення до 
освітньої діяльності батьків, 

соціальних педагогів, 
представників та спеціалістів 
майбутньої професії, інших 

учасників, які нададуть 
широкий спектр інформації 

для учнів/студентів)

Самоосвіта (здатність 
аналізувати, спостерігати, 

максимально дієво 
впроваджквати, 

удосконалюватись, 
обмінюватись досвідом, 

підвищувати рівень ерудиції, 
правовї тат загальної культури) 

Здоров’я, культура, спорт 
(орієнтування на активний спосіб 

життя, для того щоб вволікати 
учнівську/студентську аудиторію до 
участі у проектах, програмах за цим 
напрямком та розвивати особистість 

різнобічно)

Підвищення кваліфікаційного 
освітного рівня (додаткова 

освіта, не зупинятись на 
профільній орієнтації, 

здобувати додаткову освіту)
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Здатність викладача відповідати вимогам сучасної освіти – це, по-перше 

освіта, освіта не тільки за спеціальністю або профілем викладача, а насамперед 

самоосвіта. Це процес саморозвитку, до якого викладач має привчити та залучити 

учня/студента (бо це є однією з ключових компетентностей Концепції Нової 

української школи). Вся Концепція збудована на особистісному орієнтуванні 

набуття знань, навичок, вмінь. Все це можна звести до єдиного висловлення: 

«Бажаєшь бути найкращим – вчись, вдосконалюйся, не зупиняйся на знаннях». 

Якщо це стосується учня/студента, то чому це не може стосуватися викладача? 

Тому висновок простий: 

   

 

Самоосвіта для викладача не те саме, що для учня/студента. Викладач більш 

освідчений, психологічно адаптований за рахунок віку та професійної 

майстерності, але тенденції розвитку суспільства іноді рівняють викладача зі 

студентом у професійних знаннях. Тому викладачеві завжди треба прораховувати 

все на перед. Самоосвіта - ключ до швидкого орієнтування у освітньому просторі.  

Розвиток та самоосвіта для викладача сьогодні - це: 

 

Рисунок 2 -  Варіативні складові самоосвіти викладача 

Етапність, адекватне уявлення 
про:

- свою діяльність; 

- особистісні якості; 

- розуміння контексту вимог до 
нього

Якісне ставлення до 
виконання своїх 

обов’язків 
(професіональна 

відповідальність перед 
собою та суспільством)

Методика та техніка 
самоосвіти (вивчення: 

літератури, передового 
досвіду, актуалізація 

підвищення теоритичного 
та методичного рівнів)

Форми самоосвіти: групова та 
індивідуальна  (можливість 

співпрацювати із колегами для 
впровадження безперервного 

циклу нових напрямків в 
освітньому процесі)

Комплексний підхід у доборі 
змісту, форм, методів, засобів 

самоосвіти

Оволодіння та апробація 
нових продуктивних форм 

та методів, прийомів 
навчання та виховання

Гласність, наочність результатів 
самоосвіти (створення умов 

адміністрацією закладу освіти 
для трансляції та об’єктивного 
аналізу досягнень викладача)

Результати самоосвіти 
(здобуття освіти за додатковим 
напрямком, статті, методичні 

посібники, проекти із 
залученням інших освітян або 

представників інших сфер 
суспільної діяльності та інше)

Аналітичне узагальнення (етап 
самоперевірки вірності обраної 

методики самоосвіти, 
напрямку підготовки або 
підвищеня кваліфікації)
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Наведена вище інформація щодо складових самоосвіти викладача допомагає 

вирішити та сформувати ще один обов’язковий показник - показник 

продуктивності.  За наведених умов самоосвіта буде продуктивною коли: 

 в процесі самоосвіти реалізується потреба особистості у власному розвитку; 

 викладач уміє визначити свої сильні та слабкі сторони, володіє способами 

самопізнання та самоаналізу, є відкритим до змін;  

 педагог є готовим до творчості; 

 існує зв'язок особистісного та професійного розвитку і саморозвитку. 

 володіє розвинутою здатністю до рефлексії (діяльності особистості, що 

спрямована на усвідомлення власних дій, почуттів, аналіз цієї діяльності та 

формулювання висновків); 

 програма професійного саморозвитку, самоосвіти містить у собі можливості 

дослідницької, пошукової, творчої діяльності; 

Як результат суспільного прогресу, інтенсивних змін у формах подачі 

інформації, способів її трансляції, засвоєння, урахування вимог технічного 

прогресу, перед викладачем постає дуже велика кількість питань, на які викладач 

повинен не просто знати відповідь, а щоденно запроваджувати це все у 

практичному освітньому процесі. Саморозвиток - шлях до вдосконалення надання 

освітніх послуг, він розкриває та надає можливості надання таких освітніх послуг, 

які викладач зорієнтує та пов’яже з стратегічно важливими сьогодні напрямками, а 

саме з:  

- заохоченням дітей використовувати інформаційні технології для підтримки 

їхнього процесу навчання, розвитку навичок, необхідних для активної участі в 

інформаційному суспільстві; 

- застосовувати методи роботи, що сприяють розвитку мисленнєвих операцій 

вищого рівня (порівняння, аналіз, синтез, узагальнення та ін.) та вирішення 

проблем; 

- використовувати стратегії роботи, що сприяють саморегуляції 

учнів/студентів;  
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- інтегруванням навчального досвіду, щоб учні/студенти бачили взаємозв’язки 

між концепціями і щоденним досвідом, могли використовувати їх у реальних 

ситуаціях; 

- заохочуванням учнів/студентів використовувати інформаційні технології для 

підтримки їхнього процесу навчання, розвитку навичок, необхідних для активної 

участі в інформаційному суспільстві; 

- організацією видів діяльності, що сприяють розвитку ідентичності та 

індивідуальності кожної дитини; 

- використовуванням практики диференціації, щоб пристосувати види 

діяльності до рівня розвитку та індивідуальних особливостей дитини та інші.  

Сьогодення дає  можливість вчитися із задоволенням. Вчитися можна різними 

шляхами, і кожен вибирає собі найбільш прийнятний. Слова німецького філософа 

Дістервега будуть дуже доречні: «Ти лише до тієї пори здатний сприяти освіті 

інших, поки продовжуєш працювати над власною освітою...». 

Перелік використанної літератури: 

1. Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи// "Рішення 

колегії МОН України №10 від 27.10.2016 " 

2. Самоосвіта як безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення професійної 

компетентності педагога// Режим доступу https://vseosvita.ua/library/samoosvita-ak-bezperervnij-

proces-samorozvitku-ta-samovdoskonalenna-profesijnoi-kompetentnosti-pedagoga-9286.html 

3. Самоосвіта як підвищення компетентності педагога// Режим доступу 

http://osvita.ua/school/method/7151/ 

  

https://vseosvita.ua/library/samoosvita-ak-bezperervnij-proces-samorozvitku-ta-samovdoskonalenna-profesijnoi-kompetentnosti-pedagoga-9286.html
https://vseosvita.ua/library/samoosvita-ak-bezperervnij-proces-samorozvitku-ta-samovdoskonalenna-profesijnoi-kompetentnosti-pedagoga-9286.html
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САМООСВІТА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ 

МИШУСТА А., к. і. н., викладач суспільних дисциплін  

Дніпровський державний коледж технологій та дизайну 

Одним із наріжних моментів розвитку суспільства є можливість та бажання 

людини до саморозвитку. Світ розвивається семимильними кроками: з’являються 

нові галузі знань (наприклад, «зелена» енергетика), «електронні» уряди, реальна 

участь громади в управлінні місцевими бюджетами, сучасні технології дають 

можливість «тримати світ у долоні», готуються і видаються підручники, що 

оживають за допомогою відповідної програми гаджета. У цьому інформаційному 

вирі викладачу  варто не лише триматися на плаву, а впевнено показувати напрям 

руху студентській молоді. Добре, що у багатьох з нас є академічні знання, 

професійний досвід – це надійний фундамент, на якому можна звести «розумний 

будинок» сучасної освіти. 

Дана розвідка присвячена питанню формування/вдосконалення 

компетентностей викладачів через самоосвіту. 

Для початку необхідно визначитися з термінологією. Відповідно до ст. 8 п. 4 

Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII інформальна освіта 

(самоосвіта) - це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних 

компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з 

професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям [1]. 

На сьогодні існує декілька визначень терміну «компетентність». З нашої 

точки зору, приведене нижче визначення, максимально відповідає заявленій темі. 

Компетентність – це динамічна комбінація знань, умінь, цінностей та 

ставлень, які визначають здатність особи успішно вирішувати життєві проблеми, 

провадити професійну і подальшу навчальну діяльність [3, с.12]. 

 Отже, в руслі проблематики статті самоосвіта є інструментом, що забезпечує 

активне вдосконалення вмінь і навичок викладача а потім дає змогу 

використовувати їх у реальному часі для вирішення професійних/життєвих 

ситуацій. 
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 На сьогодні ми маємо велику кількість можливостей для професійного 

вдосконалення. Найбільше ресурсів для цього зосереджено у глобальній мережі 

Інтернет. Ці ресурси можна поділити на дві великі групи: 

1. освітні ресурси, на яких можна отримувати знання online; 

2. ресурси, на яких можна отримати запрошення на семінар, тренінг, майстер-

клас, конференцію тощо. 

 До першої групи слід віднести найпопулярніші освітні ресурси: 

«Prometheus» - український громадський проект масових відкритих онлайн-курсів, метою 

якого є безкоштовне надання доступу до курсів університетського рівня всім 

бажаючим, а також надання можливості публікувати та розповсюджувати такі 

курси провідним викладачам, університетам та компаніям [10]; ще один із 

провідних ресурсів із найбільшою базою безкоштовних курсів з різних напрямків 

знань – Coursera.org [8]; «На урок» [5],  «Всеосвіта» [4], «Освіторія» [6] та ін. 

 До другої відносяться сайти, групи в соціальних мережах, які розсилають 

інформацію про проведення offline/online конференцій, форумів, тренінгів, курсів, 

публічних лекцій, наприклад, сайт Соціальна наукова мережа [7]. 

 Окремим пунктом необхідно виділити наукову роботу викладача, яка 

неабияк дозволяє вдосконалюватись професійно (в конкретній галузі знань). 

 Важливим елементом самоосвіти є участь у громадських проектах. 

Наприклад, волонтерство. Ви можете відкрити для себе нову сферу знань, 

розширити звичне коло знайомств, спробувати себе в новій ролі. 

 Всі вище викладені інструменти використовуються мною для підвищення 

мого професійного рівня, вдосконалення ряду умінь та навичок, які я потім 

використовую при роботі/спілкуванні зі студентством. 

 Наведу лише декілька прикладів. 

Нещодавно я пройшла тренінг з 

протидії/запобіганню дискримінації в 

суспільстві, набутті знання та вміння 

активно використовую при викладанні 

курсів «Людина і світ», «Громадянська  
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%96_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://prometheus.org.ua/
https://naurok.com.ua/journal
https://vseosvita.ua/journal
https://osvitoria.media/
https://www.science-community.org/
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освіта», «Основи правознавства», «Соціологія».  

 

Пройшовши курс надання 

домедичної допомоги (Червоний хрест 

України) та самооборони, я застосовую 

отриманні знання та вміння при вивченні 

тем, які формують громадянську позицію 

студентів (не бути байдужим, вчасно  

надати допомогу, при необхідності захистити себе та близьких людей). 

Участь у міжнародних проектах 

як волонтерки (наприклад, 

HeForShe або Рух ООН солідарності 

жінок за гендерну рівність [9]) 

дозволила мені розширити коло 

спілкування, спробувати себе у ролі 

журналістки, аналіткині.  

Самоосвіта сприяє формуванню компетентностей, володіння якими є 

вимогою часу, запорукою гармонійного розвитку та формує образ викладача як 

успішної людини, при цьому дозволяє розширити межі власного світогляду, 

отримати новий досвід. 
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http://osnova.com.ua/preview/book/
https://vseosvita.ua/journal
https://naurok.com.ua/journal
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САМООСВІТА В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВИКЛАДАЧА 

ПАСТЕРНАК Т.В., методист 

Коледж економіки та бізнесу 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

 

Сьогодні в умовах стрімкого розвитку ринкових відносин державі й 

суспільству потрібні професійно компетентні фахівці, що вміють швидко 

адаптуватися до змін, здатні до ризику, прийняття рішень, налаштовані на успіх. 

Забезпечити підготовку освічених, творчих і комунікабельних випускників 

закладів вищої освіти можуть викладачі, які є професійно компетентними, з 

високим рівнем педагогічної мотивації, здатні до самоосвіти та постійного 

саморозвитку. Професійне становлення викладача - це процес, що триває протягом 

життя й професійної діяльності. 

Саме тому провідною формою вдосконалення педагогічної майстерності та 

професійної компетентності, що полягає в засвоєнні, оновленні, поширенні й 

поглибленні знань, узагальненні досвіду шляхом цілеспрямованої, системної 

самоосвітньої діяльності, спрямованої на саморозвиток та самовдосконалення 

особистості, задоволення власних інтересів і об’єктивних потреб закладу освіти 

стає самоосвіта [4]. 

Самоосвіта є серцевиною неперервної освіти викладача, його професійним та 

особистісним ростом. Особистісно-професійний ріст викладача є процесом 

розкриття його творчого потенціалу, який впливає на якість та ефективність 

педагогічної діяльності [3]. 

Основним змістом самоосвіти є оновлення і вдосконалення знань, що є у 

спеціаліста, його умінь і навиків з метою досягнення бажаного рівня професійної 

компетентності. У сучасному суспільстві постійна самоосвіта все більше стає 

умовою успіху в професійній діяльності, а також – і це особливо важливо – вона 

захищає від інтелектуального зубожіння особистості. 

З психологічної точки зору викладачу необхідно постійно займатися 

самоосвітою, оскільки специфіка викладацької праці така, що педагоги: 
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- знаходяться в становищі людей, завдання яких повідомляти істину, яку 

вони нерідко інтерпретують відповідно до своїх поглядів, що склалися за десять і 

більше років до моменту її повідомлення; 

- мають обмежені в порівнянні зі студентами часові можливості для 

отримання інформації; 

- мають порівняно обмежене коло спілкування, зі своїми однолітками і 

нерідко обмежене професійними інтересами середовище спілкування. 

В результаті нерідко картина світу, що є у викладача, може не відповідати 

реаліям, що змінилися, а отже, і істотно розходитися з картиною світу, що 

сприймається його студентами. Тому самоосвіту викладача слід розуміти двояко: з 

одного боку, як постійне поповнення професійної і загальнокультурної інформації, 

з іншого – як постійне оновлення індивідуального соціального досвіду в 

найширшому плані. 

Усвідомлення цієї необхідності викладачем передбачає наявність у нього 

адекватної самооцінки. Саме об'єктна позиція викладача передбачає можливість 

виникнення переконаності в своєму всезнанні, бо, коли постійно знаходишся у 

позиції навчаючого і повчаючого, треба володіти чималою мужністю, щоб сказати 

самому собі: «Цьому мені треба вчитися». В той же час подібне розуміння для 

викладача обов'язкове. Йому необхідно зрозуміти, що самоосвіта – шлях розвитку 

власної непересічності (студенти не люблять нецікавих людей). Мова йде про те, 

щоб розвинути в собі непересічність особистості, тобто нестандартність, 

оригінальність, уміння дивувати і вражати студентів, а якщо треба – і покоряти. 

Інша справа, що тут особливо важливе відчуття міри. Прагнення здивувати, 

уразити завжди і скрізь в що б те не стало, загрожує викладачеві педагогічними 

прорахунками. Але зневага успіхом у студентів загрожує йому педагогічною 

млявістю. Добитися ж успіху може лише викладач, що постійно знаходиться на 

сучасному рівні знань, уловлює нові тенденції життя. 

Як правило, викладачі розуміють необхідність самоосвіти і успішно її 

реалізують [6]. 
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Необхідність самоосвіти викладачів, з однієї сторони є специфікою 

педагогічної діяльності, а з іншої - вимогами часу та необхідність викладачеві 

навчатися протягом життя, оскільки в системі неперервної освіти змінюються як 

потреби суспільства, так і вимоги до викладачів закладів вищої освіти. 

Саме неперервна професійна підготовка дає можливість особистості 

навчатися упродовж усього життя. Самоосвіта буде ефективною, коли є власна 

зацікавленість викладача в самовдосконаленні та мотиваційно-стимуляційна 

діяльність закладу вищої освіти, де працює викладач. Це можуть бути зустрічі, 

диспути, круглі столи з відомими в педагогіці особистостями, участь у 

конференціях, стажування у провідних закладах вищої освіти [3]. 

Щоб досягти успіхів у професійній діяльності необхідно адекватно оцінювати 

свої здібності; розвивати сильні сторони і виправляти слабі; розуміти свої інтереси; 

правильно планувати свою діяльність і використовувати час; уміти керувати своїм 

емоційним станом. 

Самоорганізація особистості – це діяльність і здатність особистості, які 

пов'язані з уміннями організувати себе. Це проявляється в цілеспрямованості, 

активності, самостійності, плануванні своєї діяльності, умінні критично оцінювати 

свої вчинки. Система самоосвітньої діяльності викладача передбачає поточне та 

перспективне планування; добір ефективних форм і методів самоосвіти, уміння 

працювати з інформацією, складання конспектів тощо [2]. 

Самостійність не дається людині від народження. Вона формується поступово 

і на кожному віковому етапі має свої особливості. 

Невід'ємною умовою успішного самовдосконалення є складання 

індивідуального плану самоосвіти. Для цього необхідно: 

- визначити напрям і терміни самоосвіти, вивчити ступінь розробленості 

проблеми, вибрати ефективні форми і засоби самонавчання; 

- підібрати літературні джерела та ресурси мережі Інтернет за обраним 

напрямом; 

- розробити індивідуальний план, графік роботи над темою; 

- скласти звіт про одержані результати; 
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- представити у вигляді звіту, творчої роботи ( виступу), публікації в 

журналі чи збірнику, на семінарах, конференціях одержані результати самоосвіти; 

- провести відкритий захід - майстер-клас, показова лекція, відкрите заняття 

та ін. 

Викладач може вдосконалювати свій педагогічний досвід та компетентність у 

професійній сфері, у методиках викладання навчальних дисциплін, в педагогічній 

психології та ін. [5]. 

Самостійно підвищувати свою кваліфікацію можна за допомогою Інтернет 

ресурсів та інформаційно-комунікативних технологій, наприклад дистанційні 

курси, інтернет-семінари, інтернет-конференції, педагогічні форуми та ін. 

У сучасних умовах дистанційна форма навчання як одна з форм 

самовдосконалення є ефективною і виправданою. 

До поширених форм самовдосконалення також можна віднести здобуття 

другої вищої освіти або другої спеціальності викладачами. 

Будь-яка форма самоосвіти є ефективною, якщо вона має результат. 

Результатом самоосвітньої діяльності викладача є підвищення рівнів професійної 

та педагогічної майстерності; захист кандидатських та докторських дисертацій, 

написання та видання навчально-методичної літератури - підручників, посібників, 

практикумів, методичних рекомендацій та ін.; розробка нових методик проведення 

занять; підготовка доповідей та виступів; проведення показових лекцій, 

практичних, семінарських та лабораторних занять; розробка авторських методів 

викладання навчальних дисциплін; вивчення передового педагогічного досвіду та 

ін. [1]. 

Отже, готовність до навчання протягом життя є стійкою системною 

властивістю особистості, що містить у собі: наявність переконання в правильному 

виборі діяльності; мотивацію, що характеризує позитивне відношення до обраної 

професії й об'єкта майбутньої професії на рівні стійких інтересів і схильностей; 

наявність знань з обраної діяльності та первинних уміннях для творчого вирішення 

завдань; спеціальних здібностей за обраним видом діяльності, якостей особистості 
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для їхньої реалізації, наявність гарного розвитку емоційно-вольової сфери, яка 

знаходить своє вираження в саморегуляції дій, самоосвіті і самовихованні. 
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САМООСВІТА ЯК ПРОВІДНА ФОРМА УДОСКОНАЛЕННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ФЕДЬКО А.В., ПОПОВИЧ О.М. 

Дніпровський державний технікум енергетичних та інформаційних технологій 

Формальна освіта допоможе вам вижити, а 

самоосвіта приведе вас до успіху 

Джимі Рон, філософ бізнесу 

В сучасному динамічному інформаційному суспільстві готовність педагога 

до безперервного навчання протягом своєї педагогічної кар'єри є безперечним 

гарантом його професійного становлення. Тобто, самоосвіта педагога – це провідна 

форма вдосконалення професійної компетентності, що полягає в засвоєнні, 

оновленні, поширенні й поглибленні знань, узагальненні досвіду шляхом 

цілеспрямованої системної самостійної роботи, спрямованої на саморозвиток та 

самовдосконалення особистості, задоволення власних інтересів й об’єктивних 

потреб закладу освіти. 

На викладача, згідно із Законом України «Про вищу освіту», покладаються складні 

й відповідальні обов’язки, в тому числі необхідність постійно підвищувати 

професійний рівень, педагогічну майстерність і наукову кваліфікацію. В контексті 

цих вимог для викладача  є обов’язковим розуміння постійного навчання, адекватна 

самооцінка та усвідомлення необхідності в самоосвіті, яку можна представити у 

трьох класичних формах: спеціальна освітня підготовка (отримання вищої освіти 

або другої спеціальності); підвищення кваліфікації (курси підвищення кваліфікації 

і стажування, визначенні наказом по технікуму і відповідним направленням); 

індивідуальна самоосвітня робота за допомогою засобів масової інформації; 

бібліотек; наукових товариств;  досліджень, експериментів, творчих справ і завдань  

осмислення передового досвіду та узагальнення власної практичної діяльності та 

ін. 

Викладачі Дніпровського державного технікуму енергетичних та 

інформаційних технологій залучаються до всіх зазначених форм самоосвіти. Так 

майже весь педагогічний склад пройшов курси підвищення кваліфікації у  

Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», курс «Методика викладання 
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дисциплін у вищій школі». Останні роки два педагоги отримували другу вищу 

освіту: у Дніпропетровському  національному університеті, (спеціальність біологія, 

кваліфікація спеціаліст з біології)  та у  ВНЗ «Полтавський університет економіки 

і торгівлі» (спеціальність інформаційна, бібліотечна та архівна справа). Також 

викладачами активно використовуються  інші форми самоосвіти. 

Індивідуальні форми підвищення кваліфікації 

Частіше долучаються до дистанційних курсів, вебінарів, онлайн – семінарів, 

тренінгів. Такі форми мають цікаву, проблемну тематику, практичні матеріали і 

дозволяють самостійно планувати  час. Як приклад можна представити участь 

педагогів у таких заходах: тренінг «Проектування електронних освітніх ресурсів у 

контексті оновлення професійної освіти», Cambridge English Language Assessment, 

тренінг «Ten easy ways to build exam confidence Preparing students for Cambridge 

English: First Writing paper»  дистанційні курси на базі Національної  академії  

педагогічних наук України, інституту модернізації змісту освіти: 

 

Свідоцтва про участь у тренінгах, 

вебінарах, дистанційних курсах 

 «Використання інформаційно – 

комунікаційних технологій для– 

комунікаційних технологій для ефективного 

планування і виконання справ»,  «Google – 

форми у роботі викладача»; Семінар – тренінг 

для викладачів англійської мови «Розвиток 

навичок письма для зовнішнього незалежного 

оцінювання (ЗНО): «Developing Writing Skills 

for External Independent Assessment (ZNO)»; 

освітній проект «Гранти в кожний коледж, 

технікум та професійне училище». 

Підготовка до участі в конференціях,  опрацювання джерел 

Щорічно на базі технікуму проводяться науково-практичні  конференції, до 

участі в яких активно залучаються і викладачі технікуму як автори статей, як 

керівники студентів (наприклад, Х науково-практична конференція «Україна 2015: 
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пошук шляхів реформування», міська І науково – практична конференція 

«Актуальні наукові дослідження в сучасному світі», ХІІ науково-практична  

 

  конференція«Теорія та практика 

інноваційних технологій в контексті 

глобальних проблем сучасності»).      

З метою підвищення свого професійного 

рівня викладачі опрацьовують фахові, 

спеціалізовані джерела і приймають 

очну та заочну участь у різноманітних 

міських, обласних, всеукраїнських 

конференціях. 
Збірники статей 

 

Наприклад, Всеукраїнська науково-

технічна конференція  студентів, 

аспірантів і молодих учених  

«Молодь:  наука та інновації»,  

Всеукраїнський творчий конкурс для 

молоді «Творчість – основа розвитку 

духовного потенціалу людини» (ІІ 

фінальний етап) на історико – 

філософському факультеті  
Збірники праць та сертифікати участі у 

Всеукраїнських конференціях 

Київського університету імені Б. Грінченка; V Всеукраїнська науково – практична 

конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми соціально – 

гуманітарних дисциплін»,  науково – технічна конференція студентів, аспірантів і 

молодих учених «Наукова весна – 2016»,  ІV Міжнародна науково – технічна 

Internet – конференція «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне 

забезпечення систем керування організаційно – технічними та технологічними 

комплексами», Всеукраїнська наукова конференція «Математичне моделювання та 

математична фізика»), міжнародна конференція «International conference «Science 

and society».  Підготовка статті, тез, допомога студентам  - все це потребує 
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опрацювання значної кількості різноманітних фахових і загальноосвітніх джерел. 

А конкретизація завдання і мети посилює увагу та інтерес до нової інформації.  

Відвідування психологічно – педагогічних семінарів 

Навчально-методичним кабінетом технікуму і практичним психологом 

регулярно готуються психолого-педагогічні семінари та тренінги, які відвідує 

значна частина викладачів. Пріоритетними напрямками таких заходів є: 

підвищення професійної компетентності педагогів шляхом самоосвітньої 

діяльності; розвиток творчого мислення та комунікативних вмінь і навичок; 

створення позитивного психоемоційного клімату в педагогічному середовищі. В 

рамках проведення 

 

психолого – педагогічного семінару 

«Психолого-педагогічні аспекти 

формування соціально- компетентної 

особистості педагога» розглядались 

теоретичні питання, проводились 

діагностичний та педагогічний 

практикуми: типологія викладачів, 

здібності викладача як складова 

педагогічної майстерності, 

комунікаційні здібності та вміння  

Педагогічний практикум «Педагогічні 

ситуації для визначення рівня сформованості 

педагогічних здібностей» 

викладача, методика визначення професійної спрямованості викладача, ,методика 

виявлення комунікативних умінь, методика на виявлення загального рівня 

спілкування, «Педагогічні ситуації для визначення рівня сформованості 

педагогічних здібностей». У 2018/2019 навчальному році заплановані семінари для 

викладачів «Критичне мислення: сутність, методи, стратегії, секрети, лайфхаки», 

«Ігрова педагогіка, теорія ігор. Імітаційні ігри»,  «Методологія, організаційно – 

педагогічні умови та механізми реалізації профільного навчання». 

Робота методичної ради та організація роботи курсів в технікумі 

В річному плані роботи методичної ради технікуму разом із традиційними 

питаннями методичних заходів обов’язково включаються питання, спрямовані на 
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розвиток професійних компетентностей (Гурткова робота і професійна 

соціалізація, SТЕМ – освіта, Використання інформаційних засобів навчання та 

хмарних технологій у навчально – виховній роботі технікуму, Електронні освітні 

ресурси в контексті оновлення професійної освіти, Синдром фіксованого мислення 

та його подолання: теорія, факти, практичні поради та ін.). За ініціативою 

адміністрації та навчально – методичного кабінету технікуму із залученням 

викладачів ПЦК інформаційних технологій була організована робота курсів 

підвищення майстерності викладачів в сфері інформаційних технологій, 

підготовлені відповідні методичні та практичні матеріали.  
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