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Удосконалюватися –  Удосконалюватися –  
значить мінятися, бути значить мінятися, бути 

досконалим – означає досконалим – означає 
змінюватися часто.змінюватися часто.

Уїнстон ЧерчільУїнстон Черчіль



Складові професійного Складові професійного 
успіху викладача:успіху викладача:

1. Стати фанатом свого діла. Хто не любить того, чим 1. Стати фанатом свого діла. Хто не любить того, чим 
займається, не здатен розвиватися у цій сфері.займається, не здатен розвиватися у цій сфері.

2. Знання – це сила. Перш за все викладач має добре 2. Знання – це сила. Перш за все викладач має добре 
володіти предметом, який викладає. Досконалості володіти предметом, який викладає. Досконалості 
немає меж, а учні завжди люблять та поважають немає меж, а учні завжди люблять та поважають 
викладача, який знає відповіді на їхні питання.викладача, який знає відповіді на їхні питання.

3. Постановка цілі. Розвиток не можливий без чітко 3. Постановка цілі. Розвиток не можливий без чітко 
поставленої цілі. Коли ж вона є, викладач знає, до поставленої цілі. Коли ж вона є, викладач знає, до 
чого крокує в цей момент. Психологи впевнені, що чого крокує в цей момент. Психологи впевнені, що 
людина, яка не має поставлених цілей, схильна до людина, яка не має поставлених цілей, схильна до 
швидкого “вигорання” на роботі та, навіть, депресії. швидкого “вигорання” на роботі та, навіть, депресії. 



Педагог повинен бути сам вихованою і освіченою Педагог повинен бути сам вихованою і освіченою 
людиною. Тому підготовка педагога починається з людиною. Тому підготовка педагога починається з 

його власного виховання і освіти.його власного виховання і освіти.
П. БлонськийП. Блонський

Чітка мета – перший крок до будь-якого досягнення.Чітка мета – перший крок до будь-якого досягнення.
У.Клемент СтоунУ.Клемент Стоун



Основа професійного Основа професійного 
зростання викладача – це зростання викладача – це 

самоосвіта та самоосвіта та 
самовдосконалення.самовдосконалення.

      Зростання – це постійних рух. Варто Зростання – це постійних рух. Варто 
зупинитися ненадовго і ти одразу відстаєш, зупинитися ненадовго і ти одразу відстаєш, 
втрачаєш ціль, стає важче знову почати втрачаєш ціль, стає важче знову почати 
рухатися вперед.рухатися вперед.



        2016 р. – курс2016 р. – курс  навчання від Вінницького навчання від Вінницького 
регіонального центру оцінювання якості освіти.регіонального центру оцінювання якості освіти.

        

        2017 р. – тренінг “Інноваційні технології у системі 2017 р. – тренінг “Інноваційні технології у системі 
виховної роботи навчального закладу”виховної роботи навчального закладу”



            З 4 грудня 2017 року З 4 грудня 2017 року 
проходжу он-лайн курс проходжу он-лайн курс 
від від British CouncilBritish Council під  під 
назвою назвою “Teaching for “Teaching for 
success: the classroom success: the classroom 
and the world”and the world”, який , який 
триватиме 6 тижнів, триватиме 6 тижнів, 
включаючи січень 2018р. включаючи січень 2018р. 

            Цей курс створений для Цей курс створений для 
викладачів англійської мови у викладачів англійської мови у 
всьому світі і опирається на всьому світі і опирається на 
багаторічний досвід експертів багаторічний досвід експертів 
Британської Ради. Його мета Британської Ради. Його мета 
– ознайомити викладачів із – ознайомити викладачів із 
передовими освітніми передовими освітніми 
методиками та розвинути методиками та розвинути 
вміння, що необхідні для вміння, що необхідні для 
безперервного професійного безперервного професійного 
розкитку.розкитку.



Невід’ємні складові Невід’ємні складові 
саморозвитку викладача:саморозвитку викладача:

 Оволодіння передовим педагогічним Оволодіння передовим педагогічним 
досвідомдосвідом..

 Систематичне вивчення психолого-Систематичне вивчення психолого-
педагогічної літературипедагогічної літератури..

 Ознайомлення з педагогічною пресою, Ознайомлення з педагогічною пресою, 
телебаченням, радіо, інтернетомтелебаченням, радіо, інтернетом..

 Участь у педагогічних конференціях, Участь у педагогічних конференціях, 
семінарах, тренінгах, роботі методичних семінарах, тренінгах, роботі методичних 
об’єднань.об’єднань.



        Викладачам потрібно шукати однодумців, аби постійно Викладачам потрібно шукати однодумців, аби постійно 
“горіти” своїм ділом. Таким натхненням для мене є “горіти” своїм ділом. Таким натхненням для мене є 

педагогічний досвідпедагогічний досвід методиста Миргородської  методиста Миргородської 
спеціалізованої ЗОШ І-ІІІст. №5 ЛебедяА.І., який спеціалізованої ЗОШ І-ІІІст. №5 ЛебедяА.І., який 

працює над темою, що є близькою мені – працює над темою, що є близькою мені – 
“Використання ІКТ як засобу підвищення мотивації “Використання ІКТ як засобу підвищення мотивації 

учнів у навчанні англійської мови”.учнів у навчанні англійської мови”.



    Також важливу роль відіграють зустрічі Також важливу роль відіграють зустрічі 
викладачів ПТНЗ області, в яких я регулярно викладачів ПТНЗ області, в яких я регулярно 

приймаю участь. Так, 16 березня 2017 р. на базі приймаю участь. Так, 16 березня 2017 р. на базі 
НМК ПТО в м.Житомир відбулося засідання НМК ПТО в м.Житомир відбулося засідання 

обласної методичної секції викладачів обласної методичної секції викладачів 
гуманітарних дисциплін на тему: «Готовність гуманітарних дисциплін на тему: «Готовність 

комплексно - методичного забезпечення комплексно - методичного забезпечення 
предметів гуманітарної підготовки до роботи у предметів гуманітарної підготовки до роботи у 

новому навчальному році».новому навчальному році».  



          16 листопада 2017 р. – засідання 16 листопада 2017 р. – засідання 
обласної методичної секції обласної методичної секції 
викладачів- гуманітаріїв у викладачів- гуманітаріїв у 
м.Новоград-Волинський. Воно м.Новоград-Волинський. Воно 
проходило у форматі тренінгу, де проходило у форматі тренінгу, де 
викладачі могли ділитися своїм викладачі могли ділитися своїм 
досвідом роботи. Також ми мали досвідом роботи. Також ми мали 
змогу відвідати музей місцевого змогу відвідати музей місцевого 
училища та музей Лесі Українки.училища та музей Лесі Українки.





      В нашому закладі діє В нашому закладі діє методична комісія суспільно-методична комісія суспільно-
гуманітарного циклугуманітарного циклу, де викладачі мають змогу ділитися власним , де викладачі мають змогу ділитися власним 

досвідом роботи, вивчати передовий педагогічний досвід.досвідом роботи, вивчати передовий педагогічний досвід.

  
Я приймаю участь у діяльності:Я приймаю участь у діяльності:
 Школи молодого педагога;Школи молодого педагога;
 школи професійної мастерностішколи професійної мастерності..

Там ми проводимо різноманітні майстер-класи, проекти, Там ми проводимо різноманітні майстер-класи, проекти, 
педагогічні читання та форуми, семінари. В листопаді педагогічні читання та форуми, семінари. В листопаді 
2017р. я робила 2017р. я робила доповідьдоповідь на тему  на тему “Формування і “Формування і 
розвиток комунікативної культури учнів у процесі розвиток комунікативної культури учнів у процесі 
вивчення іноземної мови”.вивчення іноземної мови”.

Важливою частиною роботи методичної комісії є Важливою частиною роботи методичної комісії є 
взаємовідвідування уроківвзаємовідвідування уроків, де ми можемо , де ми можемо 
почерпнути нові ідеї від своїх колег.почерпнути нові ідеї від своїх колег.



      Викладачу завжди варто пам’ятати, що професійний розвиток - це Викладачу завжди варто пам’ятати, що професійний розвиток - це 
не тільки зростання та вдосконалення.  Це також і руйнування та не тільки зростання та вдосконалення.  Це також і руйнування та 
професійні деструкції, які характеризуються як зміни психологічної професійні деструкції, які характеризуються як зміни психологічної 
структури особистості в процесі педагогічної діяльностіструктури особистості в процесі педагогічної діяльності. . 

      

Інколи доводиться від чогось відмовитися або втратити, щоб мати Інколи доводиться від чогось відмовитися або втратити, щоб мати 
змогу зробити новий крок вперед.змогу зробити новий крок вперед.

      Викладач має знати свої сильні та слабкі сторони і робити все, аби Викладач має знати свої сильні та слабкі сторони і робити все, аби 
слабких ставало все менше. слабких ставало все менше. 



Інноваційні проекти активізують Інноваційні проекти активізують 
мотивацію учнів до вивчення мотивацію учнів до вивчення 

іноземної мови.іноземної мови.
 2016р. – “2016р. – “English-speaking countriesEnglish-speaking countries” ” 

((Англомовні країни).Англомовні країни).



 2017 р. – інноваційний проект “2017 р. – інноваційний проект “Fun with Fun with 
films” (films” (Веселий час з фільмами).Веселий час з фільмами).



Говорять, що мотивація триває Говорять, що мотивація триває 
недовго. Що ж, свіжість після ванни – недовго. Що ж, свіжість після ванни – 
теж. Тому піклуватися про них варто теж. Тому піклуватися про них варто 

щодня.щодня.
Зіг ЗигларЗіг Зиглар

Питання, що допомагають викладачу завжди бути Питання, що допомагають викладачу завжди бути 
“у тонусі”:“у тонусі”:

1.1. Як причепити учням любов до навчання?Як причепити учням любов до навчання?
2.2. Як розвинути в них позитивну мотивацію?Як розвинути в них позитивну мотивацію?
3.3. Як створити умови для розвитку і реалізації Як створити умови для розвитку і реалізації 

особистості?особистості?
4.4. Як стимулювати учнів до активного пізнання?Як стимулювати учнів до активного пізнання?
5.5. Якими засобами предмету формувати в учнів Якими засобами предмету формувати в учнів 

ключові життєві компетенції?ключові життєві компетенції?



Основна проблема викладача сьогодніОсновна проблема викладача сьогодні – –
зацікавити учня під час уроку.зацікавити учня під час уроку.

                Цивілізація постійно йде вперед і вже неможливо Цивілізація постійно йде вперед і вже неможливо 
уявити собі наше життя без телефонів, телевізорів, уявити собі наше життя без телефонів, телевізорів, 
комп’ютерів, планшетів, інтернету.Тому урок, на якому комп’ютерів, планшетів, інтернету.Тому урок, на якому 
не використовуються сучасні інформаційні технології не використовуються сучасні інформаційні технології 
буде здаватися учням нудним та нецікавим. буде здаватися учням нудним та нецікавим. 

                Інформаційні технології – це потужний інструмент, за Інформаційні технології – це потужний інструмент, за 
допомогою якого викладач здатен підвищити допомогою якого викладач здатен підвищити 
мотивацію своїх учнів. Це значить, що викладач має не мотивацію своїх учнів. Це значить, що викладач має не 
стояти на місці, а крокувати в ногу з часом, не стояти на місці, а крокувати в ногу з часом, не 
боротися з зацікавленістю інтернетом чи телефонами, боротися з зацікавленістю інтернетом чи телефонами, 
а використовувати цей потенціал на уроках.а використовувати цей потенціал на уроках.



З учнями ми проводимо цікаво час:З учнями ми проводимо цікаво час:
 розробляємо різноманітні проекти;розробляємо різноманітні проекти;
 приймаємо участь в олімпіадах;приймаємо участь в олімпіадах;
 проводимо предметні тижні та рольові проводимо предметні тижні та рольові 

ігри.ігри.





      Для того, щоб наблизити свій реальний Для того, щоб наблизити свій реальний 
образ до ідеалу, потрібно вміти керувати образ до ідеалу, потрібно вміти керувати 

власним розвитком. Насамперед, це власним розвитком. Насамперед, це 
означає уміння взяти на себе означає уміння взяти на себе 

відповідальність за власне життя і відповідальність за власне життя і 
професійну діяльність, вибудувати таку професійну діяльність, вибудувати таку 

професійну освітню стратегію, яка б професійну освітню стратегію, яка б 
враховувала індивідуальні особливості, враховувала індивідуальні особливості, 

можливості, запити, задовольняла можливості, запити, задовольняла 
потребу в освіті, підвищенні кваліфікації потребу в освіті, підвищенні кваліфікації 

в обраній сфері, інтелектуальному, в обраній сфері, інтелектуальному, 
фізичному та духовному розвитку.фізичному та духовному розвитку.
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