
Учитель, який передає дитині лише знання, – 

це ремісник; той, хто виховує характер, – 

справжній митець у своїй справі. Кожен учитель 

мусить сам постійно себе виховувати. він має 

бути мудрим філософом у своїй громаді, мусить 

мати не лише професійну, а й загальну широку 

освіту. 

                                                         Софія Русова 

20 грудня 2018 року відбулося чергове засідання творчої лабораторії 

«Школа педагогічної майстерності», яке було проведено у формі дискусійної 

трибуни з проблеми формування Я-образу викладача-професіонала. 

Розкриваючи питання "Шляхи формування індивідуального стилю 

педагогічної діяльності", Волотівська Інна Іванівна зауважила, що це 

сукупність неповторних стійких способів діяльності та спілкування, які 

характеризують індивідуальну манеру виконання педагогічної діяльності. 

Результативною була групова робота  по визначенню змістових та динамічних 

характеристик різних видів індивідуальних педагогічних стилів.  Інна Іванівна 

визначила шляхи формування індивідуального стилю: самоосвіта, робота у 

творчих, проблемних групах, методичних об'єднаннях, диспутах тощо., систему 

безперервної освіти. 

До жвавого обговорення спонукав виступ Сойнової Н.І. про формування 

конфліктологічної компетентності у викладачів ВНЗ.  



Наталія Іванівна звернула увагу на терміни "конфліктна взаємодія", 

"конфлікт" "конфліктологія", "мова конфлікту". На основі відео, схем та 

презентації викладач організувала проблемну бесіду про позитивні і негативні 

функції конфлікту та їх вплив на особистість та групу людей; розкрила фази 

конфлікту та їх взаємозв'язок. Цікавим було знайомство із мовними маркерами 

конфліктної взаємодії. Усім учасникам засідання було презентовано пам'ятку 

"Способи вирішення конфліктів". 

Про внутрішній образ як невід'ємну складову професійного іміджу 

педагога розповіла Меленець І.О. Викладач детально проаналізувала суть, 

характеристики та елементи позитивного  іміджу викладача. Для створення 

атмосфери діалогу Ірина Олексіївна сформулювала проблемне запитання: 

"Чому іноді буває, що всі елементи позитивного іміджу на місці, але він усе 

одно не спрацьовує?".  

На межі нового тисячоліття спеціалістами були висловлені передбачення 

про основні проблеми, з якими зіткнуться вчителі нової генерації. 

До цих проблем віднесено такі: 

 • усе складніші вимоги до 

підвищення якості освіти, 

гарантування належного рівня освітніх 

стандартів; ефективно працювати 

зможе лише вчитель із високою 

професійною компетентністю; 

 • учителю часто доводитиметься 

самому ставити й розв'язувати творчі та дослідницькі завдання: зростає роль і 



значення дослідницьких якостей учителя; таким чином, учитель майбутнього 

має бути неодмінно творчою особистістю; 

 •  проблеми виховання, які весь час ускладнюються, вимагають від 

учителя високого рівня інтелігентності; зростає роль і значення духовно-

морального потенціалу педагога; 

 • учителю XXI століття доведеться безперервно оволодівати 

прогресивними технологіями навчання та виховання, новими досягненнями 

вітчизняного й зарубіжного досвіду. Усе це необхідно адаптувати до своєї 

предметної діяльності, пристосувати до своїх індивідуальних особливостей і 

здібностей; 

 • учителю майбутнього тисячоліття доведеться розв'язувати низку нових 

складних професійно-педагогічних проблем, які вимагають інтеграції знань, 

практичних умінь і навичок із таких суміжних із педагогікою наук, як 

філософія, психологія, медицина, релігієзнавство, економіка, право, 

кібернетика тощо. Усе це вимагає значних зусиль і здібностей до неперервної 

освіти. 



Результатом активного обговорення стало створення інтелектуальної карти 

педагога ХХІ ст.  

ПЕДАГОГ  XXI ст. 


