
Усюди цінність школи 

дорівнює цінності її вчителя. 

                           А.Дістервег 

27 січня 2020 року відбулося спільне засідання викладачів циклових 

(предметних) комісій соціально-економічних та психолого-педагогічних 

дисциплін. Педагоги долучилися 

до обговорення актуальної теми 

«Професійна майстерність 

викладача як шлях підвищення 

успішності студента». Адже 

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.  

Доктор педагогічних наук Оксана Самойленко представила доповідь про 

тенденції до цифрової освіті в умовах змін. Викладач акцентувала увагу 

присутніх на  підвищення вимог до цифрової  

грамотності викладачів, необхідності оволодіння ними 

основами інформаційних технологій навчання. Педагог 

переконана, що 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.  

Голова циклової (предметної) комісії соціально-економічних та психолого-

педагогічних дисциплін Т.В. Марченко презентувала власний досвід 



використання ментальних карт у навчальному процесі. Викладач розкрила суть 

навчальної технології, особливості застосування та обмеження. Вдало було 

показано  результати творчого процесу студентів, які 

викликали жваве обговорення у присутніх.  

Продовжила дискусію С.В.Левченко, яка 

познайомила присутніх із навчальними технологіями 

лепбук, артбук, сторітеллінг, комікси. Особливий інтерес 

у слухачів викликала технологія коміксів. Доповідач 

зазначила, що потенціал коміксів 

настільки величезний, що за допомогою цього жанру 

вдається дуже яскраво відобразити складність та 

проблематику багатьох життєвих істин та цінностей. 

Комікси мають здатність передавати складну, не завжди 

зрозумілу інформацію в простий спосіб, за допомогою 

ілюстрацій. І саме ілюстрації краще за слова передають 

стан та емоції персонажів, задають темп та послідовність 

розвитку подій. 

Завершилося засідання смачним чаюванням та активним обговоренням 

можливостей застосування 

інформаційних технологій на 

різних навчальних заняттях. 

Учасники однозначно погодилися 

з тезою, що 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. У коледжі створений системний підхід 

до вивчення та застосування педагогічних технологій та інновацій, які 

наповнюють освітній процес новим змістом. 


