
Усюди цінність школи дорівнює цінності 

її вчителя. Побувавши в першій, пізнаєш 

останнього значно ближче й ґрунтовніше, 

ніж внаслідок найдосконалішого опису. 

«Покажи мені своїх учнів, і я побачу тебе».                         

                                               А.  Дістєрвег 

14 листопада 2018 року відбулося перше засідання творчої лабораторії 

«Школа педагогічної майстерності». Із планом та завданнями роботи Школи на 

рік викладачів ознайомила керівник групи, викладач психолого-педагогічних 

дисциплін, викладач-методист, відмінник освіти України Дмитренко Н.І. 

Учасники обговорили та затвердили план роботи творчої лабораторії. 

У вступному слові керівник сказала, 

що метою засідань є підвищення 

теоретичного, науково-методичного рівня 

викладачів із питань психології, педагогіки; 

озброєння педагогів сучасними освітніми 

технологіями та знаннями щодо сучасних 

форм і методів роботи; сприяння 

створенню й розвитку системи навчально-виховної роботи викладачів.  Ніна 

Іванівна сформулювала методичну проблему, над якою працюватиме Школа: 

формування успішної особистості викладача 

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації шляхом 

впровадження інноваційних  технологій як 

засобу підвищення педагогічної 

майстерності. 

Питання плану засідання висвітлили 

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

Беседовська І.В. 

Нова школа потребує нового педагога, 

який зможе стати агентом змін. Реформою 

передбачено низку стимулів для особистого і 

професійного зростання, з метою залучення 

до професії найкращих. Шлях до ефективної організації процесу підвищення 



професійної компетентності вчителя лежить через розуміння мотивів його 

діяльності. Питання про мотивацію педагога як умову зростання професійної 

компетентності вдало розкрила Марченко Тетяна Володимирівна. Вона 

зауважила, що останнім часом в умовах 

зміни завдань сучасної освіти виникає 

необхідність по-новому розглянути 

специфіку мотиваційної сфери 

педагогічної діяльності. Зазначені зміни 

обумовлюють певні суперечності, які, в 

свою чергу, стають рушійними силами, а 

іноді — гальмами у стимулюванні 

вчителів до підвищення професійної компетентності. Тетяна Володимирівна 

виділила три групи суперечностей та детально їх проаналізувала. 

Підсумовуючи сказане, викладач відмітила, що підвищення рівня професійної 

компетентності відбувається, якщо ці протиріччя долаються і також через 

самореалізацію особистості. 

З питанням «Самоменеджмент як умова розвитку творчого потенціалу 

викладача» виступила викладач Дмитренко Н.І., яка розкрила сутність понять 

менеджмент, самоменеджмент та тайм-менеджмент. Головна мета 

самоменеджменту – максимально використовувати 

власні можливості, свідомо керувати власним 

життям (самовизначатися) і перемагати внутрішні 

обставини, як на роботі, так і в особистому житті. 

Ніна Іванівна познайомила присутніх із  

методиками організації, розрахунку та планування 

власного часу. Активно обговорювали учасники 

засідання  правила і прийоми тайм-менеджменту, 

які можуть бути у нагоді педагогічним 

працівникам. Педагоги зробили висновок, що за 

допомогою тайм-менеджменту професійну діяльність сучасного викладача 

можна зробити більш впорядкованою, гармонійною, навіть цікавішою.   



У сучасній системі освіти все більше стають поширеними моніторингові 

дослідження. Беседовська Ірина Василівна розкрила основні завдання 

моніторингу якості освіти у ВНЗ, вимоги до його проведення. Цікаво було 

ознайомитись із різновидами моніторингу за масштабом мети, за етапами, за 

організаційними формами, за характером відношень. Викладач зауважила на 

важливості врахування функцій та 

етапів організації моніторингу в 

освітньому процесі, сказала, що 

контроль є складовою управлінського 

циклу, він спрямований на організацію 

реалізації плану роботи і його мети.  

Активне обговорення даної 

проблеми дозволило зробити висновок, 

що моніторинг є цілісним управлінським інструментом, який дозволяє зібрати, 

зберегти, обробити, поширити інформацію про діяльність педагогічної системи, 

визначити її стан і спрогнозувати розвиток. 

 

 


