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23 лютого 2018 року було проведене чергове 

засідання творчої лабораторії «Школа педагогічної 

майстерності». 

Учасники засідання скористалися дискусійною 

трибуною, щоб висловити власне бачення з 

проблеми передового педагогічного досвіду.   

У вступному слові керівник Дмитренко Н.І. 

висловила припущення, що педагогічний досвід як 

результат практики є критерієм істини: він або 

підтверджує, або відкидає ті чи інші нововведення. Цей досвід, як правило, 

результат творчих пошуків педагогів, у ньому зливаються воєдино творче, 

новаторське і в той же час традиційне начала. 

Корзун В.М. через призму власної діяльності 

висловив припущення, що педагогічний досвід є  

джерелом інноваційної діяльності педагогів. Викладач 

особливо зауважив на аспекті нової авторської 

програми фізичного виховання М.Єфименка «Казкова фізкультура». Ідея 

автора полягає в тому, щоб інтегрувати фізичний розвиток і загальне 

оздоровлення школярів з елементами профілактики рухових порушень; 

поступовий відхід від групової форми організації 

занять до малогрупової та індивідуальної; у 

навантаженні – принцип не зашкодь. 

Проаналізувавши  діяльність викладачів фізичної 

культури та виховання коледжу, доповідач визначив 

інноваційні підходи у професійній діяльності. На заняттях з гімнастики, 

волейболу викладач Жигадло О.М. для збільшення щільності застосовує 

організацію роботи по навчальним станціям, малогрупову діяльність, 

нестандартне обладнання та інвентар. Викладачі Мельниченко О.Я., 

Войналович О.В.  провадять майстер-класи з аеробіки, степ-аеробіки із 



флексбендами,  супроводжують пояснення відеоматеріалами. Діаграми та 

схеми щодо оволодінні технічними прийомами гри з методики викладання 

баскетболу сприяють формуванню у студентів мотивації до навчання та 

самоосвіті.  

 З питанням «Готовність до інноваційної діяльності як 

особливий вид творчого розвитку педагога» виступила 

викладач Сойнова Н.І., яка розкрила сутність поняття 

"інновація" стосовно педагогічного процесу, звернула 

увагу на дві найважливіші проблеми педагогіки, що 

лежать у розумінні сутності інноваційних процесів в 

освіті.  Завершуючи виступ, Наталія Іванівна зауважила, 

що у педагогічному колективі коледжу наявне сприятливе середовище, що 

знижує коефіцієнт "опору" викладачів до нововведень, допомагає подолати 

стереотипи професійної діяльності та  заохочує викладачів до педагогічних 

інновацій. 

Викладач Дмитренко Н.І. зазначила критерії, згідно 

з якими досвід вважається передовим: актуальність, 

тобто спрямування на розв'язання найважливіших 

проблем навчання, виховання й розвитку студентів; 

висока ефективність — можливість досягнення 

педагогом вищих порівняно з масовою практикою результатів навчання, 

виховання й розвитку; оптимальність — досягнення високих результатів за 

якнайменших фізичних, розумових і часових затрат; наукова достовірність 

досвіду; оригінальність — використання в практиці роботи даного педагога, 

педагогічного колективу форм, методів, прийомів, засобів або їх системи, які 

раніше не застосовувалися в умовах сучасної освіти; стабільність результатів 

протягом тривалого часу; можливість творчого застосування в масовій практиці 

Учасники зібрання поділилися власним досвідом щодо впровадження ідей 

зразкового передового досвіду у професійну діяльність. 

У процесі обговорення, учасники засідання прийшли до висновку, що 

педагогічний досвід накопичується в конкретній діяльності педагога під 

впливом специфіки навчального закладу, стилю діяльності педколективу, 



особистісних якостей викладача, він формується на основі педагогічних знань, 

є критерієм істинності, засобом перенесення теоретичних положень у практику. 


