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21 жовтня 2019 року відбулося перше засідання творчої групи «Школа 

педагогічної майстерності». 

Із планом та завданнями роботи Школи на рік викладачів ознайомила 

керівник групи Дмитренко Н.І. Учасники обговорили та затвердили план роботи 

творчої лабораторії.  

У вступному слові керівник сказала, що  метою роботи є активізація творчої 

професійної діяльності, стимулювання 

фахової та загальної освіти педагогічних 

працівників, посилення мотивації якісної 

праці, підвищення професійної 

відповідальності за результати навчання і 

виховання.  

Питання плану засідання висвітлили 

викладачі Марченко Т.В., Волотівська І.І., Дмитренко Н.І.,  

Розвиток суспільства потребує від педагогічної 

науки нових, інноваційних підходів та методів 

навчання. Однією з важливих якостей педагога, умов 

успішності його як професіонала є готовність до 

інноваційної діяльності. Різностороннім підходом до 

висвітлення даної проблеми як чинника оптимальної 

педагогічної діяльності поділилася Марченко Т.В. 

Викладач розкрила суть поняття "інновації", основні 

критерії готовності до інноваційної діяльності; вказала 

на дві важливі проблеми педагогіки, що складають основу інноваційних процесів 

в освіті. Особливу увагу приділила головній рушійній силі інноваційної 

діяльності – педагогу, оскільки суб'єктивний чинник є вирішальним під час 

впровадження і поширення нововведень. 
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Тетяна Володимирівна ознайомила з професійними й особистісними 

якостями педагога, підготовленого до інноваційної професійної діяльності. 

Під час активного обговорення питання учасники дійшли висновку, що 

сприйняття нових ідей, інновацій у галузі педагогіки, складний багатоетапний 

розумовий процес прийняття рішення, який має тривалий термін від першого 

знайомства людини з інновацією до її кінцевого сприйняття. Інноваційна 

педагогічна діяльність учителя буде продуктивною тільки тоді, коли він 

повністю відмовиться від відомих штампів, стереотипів у навчанні, вихованні й 

розвитку особистості, діючих нормативів, створить нові цілі та принципи своєї 

діяльності.  

З питанням "Формування комунікативної 

відкритості педагога як чинник його професійного 

зростання" виступила викладач Волотівська І.І., яка 

розкрила спеціальні вміння успішної комунікативної 

діяльності викладача,  які дозволяють зняти напругу і 

створити ситуацію відкритості між викладачем та 

студентом. Інна Іванівна сказала, що комунікація зі 

студентами будується таким чином, щоб підвести їх 

до самостійних висновків, зробити співучасниками 

процесу підготовки, пошуку і знаходження рішення. Викладач не тільки визнає 

право студента на власне судження, а й зацікавлений в ньому. Виступ 

Волотівської І.І. став плавним переходом до наступного питання плану. 

У контексті педагогіки партнерства учасники засідання розглянули 

необхідність виховання і розвитку здатності особистості до асертивної 



поведінки. З проблеми асертивності як виду педагогічної комунікації,  виступила 

Дмитренко Н.І. Особливо зацікавив викладачів той аспект асертивностi, який 

пов’язаний зі здатністю долати конфлікти та запобігати їх появі.  

Людина, яка поводиться асертивно, здатна 

чітко та зрозуміло формулювати те, про що йде 

мова, як вона бачить ситуацію, що вона про неї 

думає і як її переживає. Таку людину вирізняє 

позитивне ставлення до інших людей і 

адекватна самооцінка. Вона досить впевнена в 

собі, уміє слухати інших та йти на компроміс, здатна змінити свій погляд під 

тиском серйозних аргументів. 

Цікавим стало практичне вправляння у формулюванні так 

званих асертивних прав, а також маніпулятивних упереджень, які, на думку 

учасників зібрання, блокують ці права. 

Педагоги узагальнили, що асертивна поведінка у комунікативному 

соціально-педагогічному процесі – це оптимальний варіант спілкування педагога 

вищої школи зі студентами, колегами, який призводить до формування 

самостійної, відповідальної особистості, здатної успішно вирішувати проблеми 

– виховні, освітні, психолого-педагогічні. 

 

 

 

 


