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Склад групи 

Дмитренко Н.І., керівник групи, викладач психолого-педагогічних дисциплін, 

має педагогічне звання «Викладач-методист», спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії,  нагороджена знаком «Відмінник освіти України». 

Члени групи:   

Антонюк Н.А, завідувач навчально-виробничої практики, спеціаліст  вищої 

кваліфікаційної категорії, має педагогічне звання «Викладач-методист»,  

нагороджена знаком  “Відмінник освіти України”. 

Беседовська І.В., спеціаліст вищої  кваліфікаційної категорії, має педагогічне 

звання «Викладач-методист», нагороджена знаком “Відмінник освіти України”, 

методист коледжу. 

Волотівська І.І., викладач іноземної мови, спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії, кандидат педагогічних наук. 

Герасимчук С.В., викладач інформатики, спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії, має педагогічне звання «Викладач-методист». 

Голуб Л.В., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, має педагогічне звання 

«Викладач-методист»,  завідувач відділення “Початкова освіта”.  

Кириченко І.Л.,  викладач інформатики та методики застосування 

комп’ютерної техніки при викладанні шкільних дисциплін, спеціаліст вищої  

кваліфікаційної категорії, старший викладач. 

Корзун В.М., керівник фізичного виховання, викладач теорії та методики 

фізичного виховання, має педагогічне звання «Викладач-методист», спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії,  нагороджений знаком «Відмінник освіти 

України». 

Корзун О.В.,  спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, має педагогічне 

звання «Викладач-методист», завідувач відділеннями «Технологічна освіта» та 

«Фізичне виховання», нагороджена знаком «Відмінник освіти України». 

Марченко Т.В., голова циклової комісії викладачів психолого-педагогічних 

дисциплін, має педагогічне звання «Викладач-методист», спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії. 

Новик Ю.І., викладач інформатики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 

має педагогічне звання «Викладач-методист», нагороджений знаком  «Відмінник 

освіти України». 

Меленець І.О., викладач хімії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 

старщий викладач. 

Самойленко О.А., викладачів соціально-економічних дисциплін, спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії,  доктор педагогічних наук. 

Сойнова Н.І., викладач психолого-педагогічних дисциплін, має педагогічне 

звання «Викладач-методист», спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. 



 

Проблема, над якою працює творча група:  

Формування основних засад функціонування дистанційних технологій навчання в 

освітньому середовищі закладів фахової передвищої освіти як шлях до 

підвищення професійної майстерності викладачів. 

 

Мета роботи творчої лабораторії  «Школа педагогічної майстерності» - 

розкриття ролі та можливостей впровадження дистанційних технологій 

викладачами ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації як засобу підвищення педагогічної 

майстерності; підвищення професійної компетентності та науково-методичного 

рівня педагогічних кадрів; усвідомлення ролі онлайн-платформ, чат-занять, веб-

занять, дистанційних лекцій, семінарів, ділових ігор та інших форм дистанційних 

занять, що проводяться за допомогою засобів телекомунікацій та інших 

можливостей інтернету  для професійного розвитку викладача; упровадження 

новітніх освітніх технологій; підтримка творчих педагогів. 
 

Завдання:   

  підвищення якості вищої освіти та професійної майстерності педагогів; 

  створення сприятливих умов для розвитку творчості педагогів; 

  формування готовності педагогів до використання  освітніх дистанційних 

технологій  у навчально-виховному процесі; 

  психологічне, організаційне, науково-методичне і матеріально-технічне 

забезпечення умов вивчення, використання та вдосконалення дистанційних 

технологій навчання; 

  удосконалення науково-методичного забезпечення освітнього процесу в 

системі  змішаного навчання; 

  пропаганда впровадження сучасних інноваційних освітніх дистанційних 

технологій ;  

 формування та розвиток теоретичних знань з проблем педагогіки, 

психології та методики викладання з урахуванням інноваційних підходів та 

сучасних освітніх технологій; 

 виховання відповідальності та творчого підходу у професійному зростанні; 

  обговорення та підготовка матеріалів викладачів до друку; 

  надання взаємної методичної допомоги; 

 розвиток професійно-етичних якостей. 

 

 

 



 

Очікувані результати роботи  

- активне залучення педагогів до реалізації та упровадження дистанційних 

освітніх технологій як засобу підвищення педагогічної майстерності; 

-  впровадження  онлайн-конструкторів та онлайн-сервісів, використання 

онлайн-платформ, чат-занять, веб-занять, дистанційних лекцій, семінарів, 

ділових ігор та інших форм дистанційних занять, що проводяться за допомогою 

засобів телекомунікацій та інших можливостей інтернету у навчально-

виховний процес; 

- активізація безперервності фахової освіти, пошукової роботи, 

спрямованої на постійне оновлення змісту навчального процесу;  

- апробація нових педагогічних ідей і технологій; 

- інформування педпрацівників про вдалі педагогічні знахідки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика засідань творчої лабораторії  

«Школа педагогічної майстерності» 

 

І засідання  

Жовтень  

Дискусія у форматі «Медіа-кав’ярня» 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ  

В КОНТЕКСТІ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ 

1. Ознайомлення членів творчої групи з планом та завданнями роботи Школи. 

Обговорення та затвердження плану роботи творчої лабораторії.  

(Дмитренко Н.І.) 

2. Формулювання методичної проблеми, над якою буде працювати група 

протягом навчального року. 

 (Дмитренко Н.І.) 

3. Цифровізація як нова реальність України. 

 (Сойнова Н.І.) 

4. Топ-тренди діджитал трансформацій в освіті. 

(Кириченко І.Л.) 

 

5. Практикум з досвіду роботи. Мобільні застосунки як «ресурсна валіза» 

викладача.               

(Меленець І.В., Герасимчук С.В.) 

 

ІІ засідання 

Грудень 

Педагогічний репортаж 

 МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

1. Педагогічний менеджмент як сучасна теорія управління освітою.  

(Самойленко О.А.) 

2. Когнітивний менеджмент: як використовувати для самоосвіти? 

( Волотівська І.І.) 

3. Стратегії колаборативного навчання.  

(Дмитренко Н.І.) 

4. Обмін думками. Рекламно-інформаційна діяльність педагога: данина моді 

чи потреба часу? 

(Учасники групи) 

 

 

 



 

ІІІ засідання 

Лютий 

Майстерка «Педагогічні  фрагменти»  

ВІДКРИТЕ НАВЧАЛЬНЕ ЗАНЯТТЯ ЯК ІНТЕГРАЛЬНА  

ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГА 

1. Відкрите заняття - один із основних інструментів реалізації психолого-

педагогічного аспекту  

(Беседовська І.В.) 

2. Педагогічний аналіз заняття як ефективний спосіб індивідуалізації 

методичної  

(Марченко Т.В.) 

3. Практичний інтенсив. Репортаж з відкритих занять. 

 ( Учасники творчої групи). 

 

 

ІV засідання 

Квітень 

Семінар-практикум 

МОВНОКОМУНІКАТИВНА  КОМПЕТЕНЦІЯ ПЕДАГОГА 

 ЯК КРИТЕРІЙ ЙОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ 

1. Мовленнєва компетентність як складова навичок ХХІ століття. 

(Антонюк Н.А.) 

2. Етичні та етично-комунікаційні навички та вміння викладача закладу 

освіти.  

(Корзун О.В.) 

3. Тренінг як ефективна форма невимушеного та конструктивного спілкування 

та продуктивної активності на заняттях.  

(Новик Ю.І.) 

4. Практикум. Основні типи помилок у мовленнєвій комунікації педагогів. 

 (Голуб Л.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практична складова 

І. Опрацювати методичну літературу: 

1. Болсун С., Чипиленко Н. Інноваційний підхід до формування професійного 

іміджу педагога у системі післядипломної освіти //Післядипломна освіта в 

Україні.- 2011.- №6.- С. 27-31.  

2.   Галішнікова Є. Використання інтерактивної Smart-дошки в процесі 

навчання / Є. Галішнікова // Науковий вісник. – 2014. – № 4. – С. 8-10. 

3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: підручник. 2-ге вид., 

допов. Київ, Анкдемвидав. – 2012. – 352 с. 

4. Інновації в освіті: інтеграція науки і практики: збірник науково-методичних 

праць. за заг. ред. О.А.Дубасенюк. – Житомир, 2014. – 492 с. 

5.  Долинський Є.В. Дистанційне навчання – одна з прогресивних форм 

підготовки фахівців / Є.В. Долинський // Теоретичні питання культури, освіти та 

виховання: Збірник наукових праць. Вип.42 / За заг. ред. проф. 

Матвієнко О.В. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. – С. 202-207. 

6. Клокар Н. Методологічні основи запровадження дистанційного навчання в 

системі підвищення кваліфікації / Н. Клокар // Шлях освіти. – 2012. – № 4 (46). – 

С. 38-41 

7. Козлова О.Г. Сутнісні складові інноваційної діяльності вчителя / О.Г. Козлова. 

- Суми, 1999. - 92 с. 

8. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (затверджено 

Постановою МОН України В.Г. Кременем 20 грудня 2000 р.) 

9.  Корсунська Л. М. Концепція smart-освіти: загальне навчання, цифрові 

підручники і smart-школи / Л. М. Корсунська // Освіта та розвиток  обдарованої 

особистості. – 2013. – № 11. – С. 77-80. 

10. Назаренко Г. Передовий педагогічний досвід у контексті інноватики // 

Післядипломна освіта в Україні. – грудень 2010.- С. 32-34.  

11. Осадчий В.В. Сучасні тенденції використання інформаційних технологій 

у навчальному процесі вищої педагогічної школи / В.В. Осадчий // 



Педагогічний процес: теорія і практика : Збірник наук. праць. – К. : 

Видавництво П/П «ЕКМО», 2009. – Вип. 2. – С.190-207. 

12. Основи кейс-технологій в освітньому процесі школи [Електронний ресурс]. – 

Режим 

доступу : https://www.pedrada.com.ua/article/1203-qqq-17-m2-08-02-2020-osnovi-

keys-tehnology-v-osvtnomu-protses-shkoli 

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація 

їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту. 

13. Переваги дистанційної освіти в Україні [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.forest.lviv.ua/statti/distance.html.  

14.  Положення про дистанційне навчання (Затверджено наказом 

Міністерства освіти і науки України 25.04.2013  № 466) [Електронний ресурс] // 

Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text 

15.  Проблеми впровадження дистанційної освіти в Україіні [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://edu.minfin.gov.ua/LearningProcess/ 

16. Технологія повного засвоєння знань. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/tehnologia-povnogo-

zasvoenna-znan-17565.html 

17.   Тихомирова Н.В. Глобальна стратегія розвитку smart-суспільства 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://smartmesi.blogspot.com/2012/03/smart-smart.html. 

18. Що таке дистанційна освіта: як вона працює? [Електронний ресурс] // 

Режим доступу : http://www.vsemisto.info/osvita/2355-sho-take-vysha-osvita-jakvona-

prazjuje. 
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2. Представити результати діяльності творчої лабораторії: 

– взяти участь у спільному засіданні творчої лабораторії та предметної комісії 

викладачів психолого-педагогічних дисциплін та фізичного виховання з 

методикою викладання;  

–  обговорити проблему формування успішної особистості викладача фахової 

передвищої шляхом впровадження дистанційних технологій змішаного 

навчання в освітній процес як засобу підвищення педагогічної 

майстерності; 

– апробація рекомендацій, прийомів, методів роботи за проблемою; 

– створення буклету «Власний стиль викладання як професійно значуща 

якість сучасного педагога». 


