
 КОНКУРС ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ  

«ВЧИТЕЛЬ – МОЄ ПОКЛИКАННЯ» 

 

Реформа освіти — це не 

одномоментний акт, і вона не може 

відбутися у конкретний день і 

конкретний час. Реформування — 

довготривалий процес із залученням 

численних учасників. Бути готовим 

подати матеріал так, щоб він відповідав 

 віковим особливостям сучасних 

молодших школярів диктують вчителю необхідність адаптувати навчальний 

матеріал таким чином, щоб він сприймався учнями легко, просто, захопливо і 

відповідав їхньому життєвому досвіду. 

12 грудня 2017 року відбувся традиційний конкурс фахової майстерності 

(організатори Дмитренко Н.І., Марченко Т.В.), в якому взяли участь студенти ІV 

курсу. Учасники конкурсу виборювали право називатись кращими за професією у 

своєму коледжі.  

Нова українська школа буде не лише давати знання, а й учитиме 

застосовувати їх на практиці та формувати ставлення і цінності. Це означає 

переорієнтування з традиційного предметного навчання на компетентнісний 

підхід. тому конкурс проходив у два 

тури. У І турі студенти отримали 

завдання модернізувати урок читання, 

в якому мали можливість 

продемонструвати як теоретичні 

знання, так і виявити власний 

педагогічний досвід. ІІ тур складався з 

таких конкурсів: «Резюме», 

«Публічний виступ», «Хобі».  



 

У конкурсі  «Резюме» учасники 

презентували себе та власне професійне 

кредо. Конкурсантки творчо підійшли 

до поставленого завдання. Зокрема, 

Печериця Галина відчула себе героїнею  

телепередачі «Світське життя». 

Паламарчук Юлія – учасницею 

«Зіркового шляху». Якимчук Вікторія 

режисерську роботу, Іваніцька Анна розповіла про власні кроки до майбутньої 

професійної кар’єри. 

Піднімав настрій глядачам і 

вболівальникам гурт «Веселі музики». 

«Магічна сила впливу на вихованця 

через зовнішню техніку» – ось така 

тема конкурсу «Публічний виступ». 

Дівчата-конкурсантки не розгубилися: 

продемонстрували інтерактивні 

вміння, залучаючи до роботи глядачів. 

За словами міністра освіти і науки 

Лілії Гриневич: «Нова українська школа — це школа для життя у XXI столітті. Ви 



бачите, як змінюються технології, як розвивається суспільство, зараз ми не 

можемо точно знати, з якими викликами зустрінуться діти, які зараз навчаються у 

школі. Тому ми хочемо перейти від 

школи, яка напихає дітей знаннями, які 

дуже швидко застарівають, до школи, 

яка вчить знання використовувати».  

 Чим багатша особистість учителя, 

тим багатшою буде й особистість учня. 

Демонструючи світ своїх уподобань і 

захоплень  у конкурсі «Хобі», 

конкурсантки довели, що їм є 

запропонувати майбутніх учнів – учасникам. 

Результати конкурсу. 

І місце у конкурсі посіли Печериця Галина та Іваніцька Анна, ІІ місце 

розділили Паламарчук Юлія і Якимчук Вікторія. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


