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Склад групи 

Керівник групи:  

Дмитренко Н.І., викладач психолого-педагогічних дисциплін, викладач вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист, відмінник освіти України. 

 

Члени групи:   

Беседовська І.В., методист коледжу, викладач української мови та літератури, 

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, відмінник освіти 

України; 

Волотівська І.І., викладач іноземної мови, спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії, старший викладач; 

Герасимчук С.В., голова циклової комісії викладачів загальнотехнічних та 

спеціальних дисциплін, викладач інформатики, спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії, старший викладач; 

Кириченко І.Л., викладач інформатики, спеціаліст другої кваліфікаційної 

категорії;   

Корзун В.М., керівник фізичного виховання, викладач теорії та методики 

фізичного виховання, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-

методист; 

Марченко Т.В., голова предметної (циклової) комісії викладачів психолого-

педагогічних дисциплін, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший 

викладач; 

Новик Ю.І., викладач інформатики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 

викладач-методист; 

Меленець І.О., викладач хімії, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії;  

Самойленко О.А., викладачів соціально-економічних дисциплін, спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії,  кандидат педагогічних наук, 

Сойнова Н.І., викладач психолого-педагогічних дисциплін, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, старший викладач. 

 



Проблема, над якою працює творча група:  

Проектування індивідуальної освітньої траєкторії професійного розвитку педагога 

 

Мета роботи творчої лабораторії  «Школа педагогічної майстерності» - 

розкриття ролі та можливостей впровадження інноваційних технологій 

викладачами ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації як засобу підвищення педагогічної 

майстерності; підвищення професійної компетентності та науково-методичного 

рівня педагогічних кадрів; усвідомити роль онлайн-платформ для професійного 

розвитку викладача; упровадження новітніх освітніх технологій; підтримка творчих 

педагогів. 

 

Завдання:   

▪  підвищення якості вищої освіти та професійної майстерності педагогів; 

▪  створення сприятливих умов для розвитку творчості педагогів; 

▪  формування готовності педагогів до використання  онлайн-конструкторів 

та онлайн-сервісів  у навчально-виховному процесі; 

▪  психологічне, організаційне, науково-методичне і матеріально-технічне 

забезпечення умов вивчення, використання та вдосконалення нових технологій 

навчання. 

▪  удосконалення науково-методичного забезпечення освітнього процесу; 

▪  пропаганда впровадження сучасних інноваційних освітніх технологій;  

▪ формування та розвиток теоретичних знань з проблем педагогіки, 

психології та методики викладання з урахуванням інноваційних підходів; 

▪ виховання відповідальності та творчого підходу у професійному зростанні; 

▪  обговорення та підготовка матеріалів викладачів до друку; 

▪  надання взаємної методичної допомоги; 

▪ розвиток професійно-етичних якостей. 

 

 

 



Очікувані результати роботи  

- активне залучення педагогів до реалізації та упровадження інноваційних 

освітніх технологій як засобу підвищення педагогічної майстерності; 

-  впровадження  онлайн-конструкторів та онлайн-сервісів  у навчально-

виховний процес; 

- активізація безперервності фахової освіти, пошукової роботи, 

спрямованої на постійне оновлення змісту навчального процесу;  

- апробація нових педагогічних ідей і технологій; 

- інформування педпрацівників про вдалі педагогічні знахідки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика засідань творчої лабораторії  

«Школа педагогічної майстерності» 

 

І засідання  

Листопад  

Семінар – практикум. Індивідуальна освітня траєкторія професійного 

розвитку учителя 

 

1. Ознайомлення членів творчої групи з планом та завданнями роботи Школи. 

Обговорення та затвердження плану роботи творчої лабораторії.  

(Дмитренко Н.І.) 

2. Формулювання методичної проблеми, над якою буде працювати група 

протягом навчального року. 

 (Дмитренко Н.І.) 

3. Готовність до інновацій як чинник оптимальної педагогічної діяльності. 

 ( Марченко Т.В.) 

4. Формування комунікативної відкритості педагога як чинник його 

професійного зростання. 

                                                                                                           ( Волотівська І.І) 

5. Асертивність як вид педагогічної комунікації. 

                                                                                                           ( Корзун В.М.) 

6. Тренінгове заняття. 10 навичок ХХІ століття: як стати успішним учителем. 

                                                                                                       ( Новик Ю.І., 

Кириченко І.Л.) 

 

 

 

 

 

 



ІІ засідання 

Січень 

Дискусійна трибуна з проблеми. 

Онлайн - освіта - новий поступ до підвищення рівня професійної 

компетентності вчителя 

 

1. Роль онлайн-платформ для професійного розвитку викладача. 

( Сойнова Н.І.) 

2. Вебінар як інноваційний засіб професійного саморозвитку педагога 

(Меленець І.О.) 

3. Практикум. Використання сервісів GOOGLE, онлайн-платформ  як системи 

управління для формування інформаційно-цифрової компетентності 

викладача. 

 ( Беседовська І.В.) 

 

ІІІ засідання 

Квітень 

Круглий стіл. 

Формальна, неформальна та інформальна освіта:  

що вибрати педагогу та як поєднати? 

 

1. Новітні методи навчання: «перевернутий клас»- активна форма вивчення 

дисципліни 

(Дмитренко Н.І.)  

2. Педагогічна фасилітація в професійній діяльності педагога 

(Самойленко О.А.) 

3. Роль селф-коучингу у професійній самореалізації особистості викладача. 

 (Герасимчук С.В.) 

4. Практикум.  Створення буклету «Власний стиль викладання як професійно 

значуща якість сучасного педагога». 

( Учасники творчої групи). 



Практична складова 

І. Опрацювати методичну літературу: 

1. Болсун С., Чипиленко Н. Інноваційний підхід до формування професійного 

іміджу педагога у системі післядипломної освіти //Післядипломна освіта в 

Україні.- 2011.- №6.- С. 27-31.  

2. Данилова Г.С. Акмеологічна модель педагогга в ХХІ столітті / Г.С.Данилова 

// Рідна школа. – 2003. - №6. – С.6-9. 

3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: підручник. 2-ге вид., 

допов. Київ, Анкдемвидав. – 2012. – 352 с. 

4. Дичківська І.М. Основи педагогічної інноватики. - Рівне, 2001.- С 43-62. 

5. Інновації в освіті: інтеграція науки і практики: збірник науково-методичних 

праць. за заг. ред. О.А.Дубасенюк. – Житомир, 2014. – 492 с. 

6. Козлова О.Г. Сутнісні складові інноваційної діяльності вчителя / О.Г. 

Козлова. - Суми, 1999. - 92 с. 

7. Лукашевич Н. П. Теория и практика самоменеджмента : Учеб. пособие. / Н. 

П. Лукашевич. – 2-е изд., испр. – К.: МАУП, 2002. – 360 с. 

8. Лукіна Т. О. Тьютор / Т. О. Лукіна // Енциклопедія освіти/ гол. ред. акад. В. Г. 

Кремінь. - К., 2008"-С. 924. 

9. Максимюк С.П. Педагогіка. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009. – 

с.550-570. 

10. Мартинець Л. Імідж сучасного вчителя. – К.: Шкільний світ, 2011.- 96 с.  

11. Назаренко Г. Передовий педагогічний досвід у контексті інноватики // 

Післядипломна освіта в Україні. – грудень 2010.- С. 32-34.  

12. Настенко Л. Г. Тьюторство як прогресивна технологія індивідуалізації освіти 

у вищій школі / Л. Г. Настенко // Гуманітарна освіта у технічних вищих 

навчальних закладах. - 2010. - Вип. 21. - С. 259-269 

13. Павлова В. А. Сучасні підходи до проблем мотиваційного менеджменту 

[Електронний ресурс] / В. А. Павлова, Г. А. Рижкова, В. М. Мазур // 

Європейський вектор економічного розвитку : зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 

1(8). – С. 145–151. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua 

http://www.nbuv.gov.ua/


 

2. Представити результати діяльності творчої лабораторії: 

– взяти участь у спільному засіданні творчої лабораторії та комісії викладачів 

психолого-педагогічних дисциплін;  

–  обговорити проблему формування успішної особистості викладача ВНЗ І-ІІ 

рівнів акредитації шляхом впровадження інноваційних  технологій , онлайн-

конструкторів та онлайн-сервісів  у навчально-виховний процес як засобу 

підвищення педагогічної майстерності; 

– апробація рекомендацій, прийомів, методів роботи за проблемою; 

– створення буклету «Власний стиль викладання як професійно значуща 

якість сучасного педагога». 


