
Учитель повинен свідомо йти в ногу з 

сучасністю, пройматися і надихатися 

силами, що пробудилися в ній. Жалюгідна 

кожна людина, що відстала від свого часу; 

поява ж учителя молоді, який сам живе в 

минулому, викликає лише співчуття всіх 

людей, які живуть у ногу із своїм часом і 

мислять суголосно зі своїми сучасниками.                                             

А. Дістервег 

  
  

16 листопада 2017 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 модель сучасного викладача 

передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність 

постійно навчатися, бути у постійному творчому пошуку. Ці якості не видаються 

додатком до диплома про педагогічну освіту, а формуються у щоденній  праці.  

Сьогодні ми розуміємо: бути гарним професіоналом, означає бути в постійному 

пошуку, зростанні, розвитку. Ніна Іванівна сформулювала методичну проблему, 

над якою працюватиме Школа: формування успішної особистості викладача 

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації шляхом упровадження інноваційних  технологій як 

засобу підвищення педагогічної майстерності. 

Питання плану засідання висвітлили викладачі Марченко Т.В., Новик Ю.І., 

Меленець І.О.  

Формування успішної особистості 

викладача нероздільно пов’язано із 

досягненням людиною найвищих 

вершин у життєдіяльності та 

самореалізації творчого потенціалу. Цю 

проблему досліджує наука акмеологія. 

Тому в  першому теоретичному питанні 

засідання було важливо розкрити сутність педагогічної акмеології, яка виділяє 



рівні професіональної діяльності та зрілості особистості педагога, структуру 

акмеологічного потенціалу особистості та різні форми самореалізації педагогом 

власного особистісного та професійного потенціалу. Дане питання презентувала 

Марченко Тетяна Володимирівна.  

Жвавий інтерес викликало повідомлення Меленець Ірини Олексіївни 

«Технологія Веб-квест у методичному арсеналі сучасного викладача». Викладач 

зауважила, що праця педагога відрізняється високою мобільністю, 

надзвичайною складністю, вимагає від нього постійного навчання. Сприяють 

цьому сучасні освітні методики, наприклад, методика web-квестів. Ірина  

Олексіївна у своєму повідомленні зауважила, що у світовій практиці веб-

квест  вважається достатньо ефективним.  Веб-квест – це технологія, орієнтована 

на студентів, занурених у процес навчання, яка розвиває їх критичне мислення; 

дає можливість студентам ефективно використовувати інформацію, яку вони 

знаходять у мережі Інтернет. Викладач визначила види завдань для веб-квестів, 

основні елементи та розкрила етапи побудови заняття за даною методикою. 

Ірина Олексіївна поділилася власним досвідом використання технології веб-



квесту. Особливу увагу звернула на етап повідомлення нового матеріалу, що 

відбувається за схемою: завдання – питання – робота з Інтернет-ресурсами – 

повернення до питання, аналіз отриманої інформації – перехід до наступного 

питання. Завершила виступ Ірина 

Олексіївна рекомендаціями до 

проведення веб-квесту.   

Про мету, завдання та особливості 

проведення бінарних занять 

повідомив Новик Ю.І. Викладач 

сформулював ознаки бінарного 

заняття: об'єднання творчого і 

практичного методів навчання на спільному занятті; досягнення подвійної 

(бінарної) мети – засвоєння знань і одночасно практичне їх застосування; злиття 

процесів засвоєння знань і формування первинних вмінь і навичок, їх 

взаємовплив; матеріально-технічне та методичне забезпечення.  Цікавим для 

учасників зібрання було повідомлення про типи бінарних занять із детальним 

аналізом освітніх, виховних та розвиваючих задач на кожному з типів. На основі 

власного досвіду Юрій Іванович розкрив етапи підготовки до бінарного знаття, 

зауважив труднощі, які можуть 

виникнути на різних етапах. Для 

аналізу педагогам було 

запропоновано відеоколаж 

бінарних занять з біології та 

інформатики, фізики та 

інформатики, історії України та 

української літератури. 

Обговорення особливостей 

проведення таких занять викликало жвавий інтерес. 


