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Учитель живе до тих пір, доки вчиться, 

як тільки він перестає вчитися 

в ньому вмирає вчитель. 

К.Ушинський 

Навчання педагогічного працівника це нескінченний 
процес, який розпочався тоді, коли він обрав свій 
шлях в житті, який не може мати зупинок, перерв, не 
може закінчуватись. 

 

Самоосвіта – це безперервний процес  

саморозвитку та самовдосконалення  

педагогів. 
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У Законі України «Про освіту» зазначено: «Педагогічні та 
науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно 
підвищувати професійний рівень, педагогічну 
майстерність, загальну культуру». Цього потребує саме 
життя, навчальний заклад, його учні. Тому саме педагогу 
слід перш за все навчитись досконалій організації та 
управлінню самоосвітньою діяльністю, прогнозувати 
та моделювати особистий розвиток, забезпечуючи 
безперервне професійне зростання. 

Педагоги є фанатами своєї справи. І з кожним днем все 
більше часу ми проводимо для збагачення себе новими 
знаннями, використовуючи різні джерела інформації, 
одним із яких є Інтернет, з появою якого значно 
підвищуються можливості педагогічної самоосвіти.  



 Удосконалення рівня професійної компетентності 
педагогічних працівників — один з основних напрямів 
реформування системи освіти. 

 Сучасна педагогіка має потребу у висококваліфікованих 
спеціалістах, які здатні творчо підходити до організації 
навчально-виховного процесу та досягати високих якісних 
результатів. Основним напрямом удосконалення рівня 
професійної компетентності вчителів є професійне 
самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої 
діяльності.  

 Праця педагога відрізняється високою мобільністю, 
надзвичайною складністю, вимагає від нього глибоких та 
різнобічних професійних знань, умінь, навичок, що становлять 
основу професійної компетентності. Тому підвищення 
кваліфікації за допомогою мережі Інтернет носить 
випереджальний характер, а своєчасне отримання наукової 
інформації, рекомендацій психолого-педагогічної науки та 
знайомство з кращими зразками педагогічного досвіду сприяє 
зростанню якості навчально-виховного процесу. 



За словами Сухомлинського "...немає людей більш 
допитливих, невгамовних, більш одержимих думками про 
творчість, як  учителі". Оскільки творчість – "це 
діяльність, результатом якої є щось якісно нове, 
неповторне, оригінальне і навіть суспільно-унікальне". 
 Устремлінню до творчого зростання педагога сприяє постійна 

самоосвітня діяльність у поєднанні з стимулюючими факторами. 
Психологи доводять, що кожна особистість потребує досягнень, 
більш того, устремління до успіху – процес керований, а до 
самовдосконалення – природний, даний нам від народження. 

 Для педагога я вважаю особливо великого значення набувають 
такі стимули як: повага членів колективу, співпраця з учнями і 
колегами, доброзичливі стосунки, підвищення кваліфікації, 
творча атмосфера у колективі, використання досвіду ІКТ в 
діяльності тощо. 

Навчання вчителя не може мати зупинок, перерв, не може 
закінчуватися. К.Ушинський зазначав "Учитель живе до тих пір, 
доки вчиться, як тільки він перестає вчитися в ньому вмирає 
вчитель". 
 Самовдосконалення як соціальний процес базується на вимогах 

суспільства та професії до особистості фахівця. 



 Професійне самовдосконалення педагога здійснюється через 
самоосвіту активну участь у різноманітних методичних 
заходах, що проводяться в навчальному закладі та 
самовиховання. 

 Самоосвіта педагога – це провідна форма вдосконалення 
професійної компетентності, що полягає в засвоєнні, 
оновленні, поширенні й поглибленні знань, узагальненні 
досвіду шляхом цілеспрямованої, системної самоосвітньої 
роботи, спрямованої на саморозвиток та самовдосконалення 
особистості, задоволення власних інтересів і об’єктивних 
потреб освітнього закладу. 

 Самоосвіта педагога не повинна зводитися до відновлення 
знань, якими він оволодів у вузі, мова йде про ознайомлення 
з новітніми педагогічними та психологічними 
дослідженнями, пошук нових  напрямків у методиці та 
організації навчально-виховного процесу, розгляд на 
високому науковому рівні педагогічних проблем, що 
викликають утруднення в практичній роботі. 
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РІВНІ   ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ  

Рівні Критерії результативностиі педагогічної діяльності педагога 

 

Низький  

Не вміє пристосовувати виклад навчального матеріалу до особливостей аудиторії. 

Мету занять визначає стихійно, без урахування підготовленості учнів. Навчально-

методичну літературу використовує мінімально. Переважають традиційні методи 

одностороннього пояснення, учні пасивно сприймають інформацію. Елементи 

організаційної структури уроку не обґрунтовані, не чіткі. 

 

Середній  

Володіє стратегією навчання учнів наукам за розділами курсу. Мета i завдання 

діяльності обґрунтовані. Переважають традиційні методи i прийоми навчально-

пізнавальної діяльності. Активізація діяльності учнів здійснюється без глибокого 

дидактичного обґрунтування 

 

Достатній  

Володіє стратегією компетентністного підходу. Мета уроку формулюється у 

діяльнісний формі. Чітко визначає етапи уроку, форми  i   методи  навчально-

пізнавальної діяльності відповідно до етапів. Зміст, методи, прийоми та технології 

навчання відповідають меті та змісту уроку. 

     Високий   Вміло використовує різні моделі (пасивна, активна, інтерактивна) навчання. Може 

засобами навчального предмета формувати в учнів ключові, загальнопредметні та 

предметні компетентності. Використовує діяльнісний, диференційований та 

особистісно-орієнтований підхід.  



ВНУТРІШНЯ  
СТРУКТУРА КОМПЕТЕНТНОСТІ  

ЕМОЦІЇ 

ПІЗНАВАЛЬНІ ВМІННЯ 

ПРАКТИЧНІ 
НАВИЧКИ 

ЦІННОСТІ 
ТА ЕТИКА 

ЗНАННЯ 

ВІДНОШЕННЯ 

МОТИВАЦІЯ 
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Професійна компетентність характеризується рівнем 

сформованості у педагогічного працівника професійно необхідних знань 

та вмінь.  

 Професійна майстерність – це сукупність певних якостей 

особистості вчителя, які зумовлюються високим рівнем його психолого-

педагогічної підготовки, здатністю вирішувати педагогічні завдання 

(навчання, виховання та розвитку школярів).  
Професійна компетенстність включає: 

Науково-теоретична підготовленість - знання 

предмету, який викладається, та вміння їх 

використовувати 

Психолого-педагогічна підготовленість   - знання  

теоретичних основ педагогіки, психології і вікової фізіології 

та вміння їх застосовувати 

Методична підготовленість – знання змісту навчання 

(Державного стандарту, навчальних планів, програм, 

навчально-методичного забезпечення), знання та 

володіння методикою викладання предмета, вміння 

ефективно та доцільно використовувати різноманітні 

засоби навчання, уміння організовувати позакласну 

роботу 
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Самоосвіта педагога є основною формою підвищення 
педагогічної компетентності, яка складається з удосконалення 
знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом 
цілеспрямованої самоосвітньої роботи. Самоосвіта здійснюється 
індивідуально або колективно. Суто індивідуально її може виконувати 
високорозвинена особистість, діяльність якої  продуктивна і творча. 

Самоосвітню діяльність педагога можна розглядати 
як сукупність декількох «само-»: 
 самооцінка - вміння оцінювати свої можливості; 
 самооблік - вміння брати до уваги наявність своїх якостей; 
 самовизначення - вміння вибрати своє місце в житті, суспільстві, 

усвідомлювати свої інтереси; 
 самоорганізація - вміння знайти джерело пізнання й адекватні своїм 

можливостям форми самоосвіти, планувати, організовувати робоче 
місце та діяльність; 

 самореалізація - реалізація особистістю своїх можливостей; 
 самокритичність - вміння критично оцінювати перевагу та недоліки 

власної роботи; 
 самоконтроль - здатність контролювати свою діяльність; 
 саморозвиток - результат самоосвіти. 

 



Кожен педагог прагне зробити свій урок 
продуктивним, цікавим, незвичайним, захоплюючим. 
Тому на уроці демонструються малюнки з Інтернету, 
програються мультимедійні файли, що показують різні 
явища природи, технологічні процеси, лабораторні 
досліди та ін. Все більш популярними стають 
перегляди фільмів, слайдів, відео-лекції. За рахунок 
Інтернет-технологій збільшується використання 
наочності на заняттях. А інформацію, яку викладач 
знаходить в мережі Інтернет, рекомендує учням для 
написання рефератів, для знаходження відповідей на 
різного роду запитання. 
Завдяки цьому педагог разом з учнями здобуває 
основні вміння і навички в користуванні Інтернетом, 
роширює свої пізнання навколишнього. 
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Переваги, які отримує сучасний педагог 
завдяки Інтернету, беззаперечні: 
 оперативне ознайомлення з нормативними актами 

всіх рівнів законодавчої і виконавчої влади; 
можливість інтерактивного спілкування не тільки з 

колегами, а й з представниками органів освіти; 
віртуальні екскурсії музеями і виставковими залами 

— вітчизняними і закордонними; 
доступ до бібліотечних матеріалів (загальних і 

спеціалізованих, профільних); 
віртуальне відвідування величезної кількості закладів, 

які мають власні акаунти в Інтернеті; 
 участь в оффлайнових і онлайнових семінарах, 

конференціях, конкурсах тощо; 
 можливість особистої презентації перед 

необмеженою аудиторією тощо. 
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Сьогодні ми розуміємо: бути гарним професіоналом означає бути 
в постійному пошуку, зростанні, розвитку. Праця педагога 
відрізняється високою мобільністю, надзвичайною складністю, 
вимагає від нього глибоких та різнобічних наукових, 
професійних знань, умінь, навичок, що становлять основу 
професійної компетентності. 
Професійна компетентність педагога є не лише сумою 
теоретичних знань та вмінь їх репродукувати у певному 
обсязі згідно з правилами, а й мотивом і засобом розвитку 
навичок практичних дій в інформаційному суспільстві. 
Можливість різнобічного розвитку учня пропонують саме 
сучасні методики навчання і новітні технічні здобутки. 
Широке й ефективне впровадження інноваційних методик 
і технологій у навчально-виховний процес сприяє 
підвищенню його якості, зацікавленості учнів і педагогів, є 
важливим етапом процесу реформування традиційної 
системи освіти в контексті глобалізації. 
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не  знаю,  
не 

використовую 
 

 

знаю, 
використовую, 

ділюся 
досвідом 
 

знаю, 
використовую 

прагну 
опанувати 

знаю, 
 не 

використовую 
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 РОБОТУ НАД МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ; 

 ВИВЧЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ, ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ; 

 УЧАСТЬ У КОЛЕКТИВНИХ І ГРУПОВИХ    ФОРМАХ 
РОБОТИ; 

 ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ КОЛЕГ; 

 ТЕОРЕТИЧНУ РОБОТУ І ПРАКТИЧНУ АПРОБАЦІЮ     
ОСОБИСТИХ МАТЕРІАЛІВ. 
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КОМПОНЕНТИ  
ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГА ДО САМООСВІТИ 

КОГНІТИВНИЙ 

(базова культура 

особистості, 

професійні знання, 

вміння їх 

застосовувати) 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ 

(вміння вибрати 

джерела пізнання і 

форми самоосвіти) 

МОРАЛЬНО-

ВОЛЬОВИЙ 

(допитливість, 

критичність, 

працездатність) 

МОТИВАЦІЙНИЙ 

(усвідомлення 

особистої і суспільної 

значущості неперервної 

самоосвіти) 



АЛГОРИТМ  САМООСВІТИ 

1 

• Проблема, над якою працює училище  

• Власна методична тема  

• Термін реалізації (роботи над темою)   

2 

• Мета 

• Завдання 

• Очікуванні результати 

3 

• Література з теми 

• Методичні рекомендації 

• Використання технологій 

4 

• Упровадження нових методичних прийомів 

• Створення тестів 

• Проведення урокiв з використанням  підібраних 
матеріалів 



5 

• Проведення відкритих уроків 

• Створення мультимедійних супроводів уроків 

• Організація позакласної та гурткової роботи 

6 

• Відвідування семінарів, майстер-класів, уроків 
колег  

• Дискусії, наради, обмін досвідом задля отримання 
методичної домопоги 

7 

• Написання статей у періодичну пресу та фахові 
журнали 

• Систематичне проходження курсів підвищення 
кваліфікації 

8 

Колективний контроль: виступи на педрадах, 
педагогічних конференціях, відкриті уроки, 
презентація досвіду, індивідуальні звіти на нарадах, 
засіданнях методичних комісій 



Результат самоосвіти може мати  різні  форми 

представлення 

Традиційні форми: доповідь; виступ на семінарі; виступ на 

педагогічній раді; виступ на засіданні МК; дидактичний матеріал; 

комплект дидактичного матеріалу з предмета; збірники практичних, 

контрольних робіт; розробка комплекту роздаткового матеріалу з 

предмета; розробка тематичних виховних годин, батьківських 

зборів чи позакласних заходів; розробка пакету олімпіадного 

матеріалу для підготовки учнів. 

 

Інноваційні форми: проект; розробка електронних уроків, 

посібників; створення особистої методичної чи предметної web-

сторінки;                        створення електронної бібліотеки згідно 

програм. 

 

Методичні форми: методичний посібник; навчальний посібник; 

стаття до фахового видання; методична розробка; методичний чи 

діагностичний кейс; творчий звіт    тощо. 



Самоосвіта педагогів 

ВПУ№13  

 

Правильно навчає той – хто 
навчає цікаво. 

А. Ейнштейн 



 



Масштаби впливу Інтернет - технологій та медіа на різні 
сфери життя зростають з кожним днем. Це ставить нові 
завдання перед освітньою системою, вимагає від людини не 
тільки знання сучасних технічних пристроїв передачі 
інформації та вміння з ними працювати, але й певного рівня 
критичного мислення, навичок самостійної роботи, 
творчих здібностей і т. ін. Особливу цінність набуває 
здатність орієнтуватися в єдиному освітньому просторі та 
особистому інформаційному полі. 
Інтернет - технології та електронні медіа мають великий 
освітній потенціал, при їх використанні значно змінюється 
роль учителя і учня, характер самого навчання, його методи 
і зміст, відбувається становлення інноваційної особистості 
ХХІ століття.  

 



Серйозною проблемою системи освіти є недооцінка 
соціальної ролі інформаційних ресурсів суспільства. 
Незважаючи на численні дослідження в даній області, 
ряд проблем залишається невирішеним. На сучасному 
етапі розвитку вітчизняної освіти виявляються 
протиріччя: між існуючим соціальним запитом на 
орієнтацію в інформаційному світі випускників освітніх 
установ і недостатнім медіа оснащенням освітнього 
процесу; між необхідністю зміни змісту і методів 
навчання відповідно до умов сучасного інформаційного 
простору і неготовністю вчителів до даних перетворень; 
між очікуваною ефективністю навчально-виховного 
процесу завдяки медіа та відсутністю науково 
обґрунтованих засобів і способів їх застосування в освіті. 
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Отже, самоосвіта педагога здійснюється при наявності таких 
ознак: 
 самоосвіта як процес пізнання передбачає не просте закріплення 

професійних знань і засвоєння уже відомої наукової інформації, а має на 
меті одержання нових наукових методичних знань, практичних навичок; 

 самоосвіта повинна бути безупинною, поповнення нових знань може 
здійснюватися на основі попередньої підготовки педагогів; 

 самоосвіта повинна сприти оволодінню педагогом застосування 
професійних знань у його практичній діяльності. 

Самоосвіта педагога буде продуктивною за наступних умов: 
 В процесі самоосвіти реалізується потреба особистості у власному 

розвитку; 
 Педагог уміє визначити свої сильні та слабкі сторони, володіє способами 

самопізнання та самоаналізу, є відкритим до змін; 
 Володіє розвинутою здатністю до рефлексії (діяльності особистості, що 

спрямована на усвідомлення власних дій, почуттів, аналіз цієї діяльності 
та формулювання висновків); 

 Програма професійного саморозвитку, самоосвіти містить у собі 
можливості дослідницької, пошукової, творчої діяльності; 

 Педагог є готовим до творчості; 
 Існує зв'язок особистісного та професійного розвитку і саморозвитку. 
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 І завжди пам’ятайте слова Джимі Рона – усесвітньо відомого 
філософа бізнесу, який розробляв стратегії діяльності Coca-Cola, 
I.B.M., Xerox, General Motors і був особистим бізнес-тренером Білла 
Гейтса: "Формальна освіта допоможе вам вижити, а самоосвіта 
приведе вас до успіху". 




