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• Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і 
культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, 
економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, 
об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.

• Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та 
найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих
і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для 
успішної самореалізації компетентностей, виховання
відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного
вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 
суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, 
економічного, творчого, культурного потенціалу Українського
народу, підвищення освітнього рівня громадян задля
забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.





ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

 Професійно-педагогічна компетентність вчителя є складною 
багаторівневою стійкою структурою його психічних рис, що формується 
внаслідок інтеграції досвіду, теоретичних знань, практичних умінь, 
значущих для вчителя особистісних якостей і має окреслені суттєві ознаки 
(мобільність, гнучкість і критичність мислення).

 Професійна компетентність вчителя – це сукупність його особистісних
якостей, загальної культури та кваліфікаційних знань, умінь, методичної
майстерності, гармонійна інтеграція яких в педагогічній діяльності дає
оптимальний результат

 «Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно
підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну
культуру». (Закон України «Про освіту»)



МЕТОДИЧНА СЛУЖБА В РОБОТІ З ПЕДАГОГІЧНИМИ
ПРАЦІВНИКАМИ СПРЯМОВУЄ СВОЇ ЗУСИЛЛЯ НА :

 - забезпечення умов для професійного та морального зростання;
 - створення професійного інформаційного та освітньо-методичного

середовища;
 - впровадження сучасних освітніх інноваційних технологій у    

навчально-виховному  процесі;
 - інформаційно-методичну підтримку нових форм, методів і засобів

навчання і виховання дітей та апробація їх в практичній діяльності;
 - опрацювання елементів освітніх технологій та розроблення їх     

авторських модифікацій, адаптованих до конкретних умов;
 - удосконалення самоосвітньої роботи
 - вивчення, узагальнення та популяризацію передового педагогічного

досвіду;
 - виявлення творчих та обдарованих педагогів, допомога їм в

професійному зростанні;
 - надання консультативної допомоги педагогам.



ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ІНТЕГРУЄ РІЗНІ ВИДИ 
КОМПЕТЕНЦІЙ, ЯКІ РОЗКРИВАЮТЬ ЗАГАЛЬНІ ЗДАТНОСТІ 
ПЕДАГОГА В РІЗНИХ СТОРОНАХ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ. 

1.Пізнавально-інтелектуальна компетенція

2. Діагностична компетенція 

3. Прогностична компетенція 

4. Організаторська компетенція 

5. Інформаційна компетенція

6. Стимулююча компетенція 

7. Оцінно-контрольна компетенція 

8. Аналітична компетенція 

9. Психологічна компетенція

10. Соціальна компетенція

11. Громадянська компетенція

12. Комунікативна компетенція 

13. Рефлективна компетенція 

14. Дослідницька компетенція 

15. Методична компетенція 

16. Компетенція творчості 



ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ З ФОРМУВАННЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГІВ

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
Науково - предметна – засідання педради, педагогічні читання,мала
академія народної педагогіки, рада з упровадження державних стандартів,
творча наукова дискусія, проблемна група, психолого-педагогічний семінар,
науково-методичний проект, консультації з науковцями, педагогічне
стажування, узагальнення досвіду та видавнича діяльність

ДЗВІН - День Знань 
Винахідливості Інтелекту Новацій



Вклад В. Сухомлинського 
в українську педагогіку



ПЕДРАДА

Майстер-клас
«Сучасні методи викладання 
в концепції НУШ»-вправа
«Секретне слово»

«Мотиваційна готовність учнів
до набуття знань»

«Міжпредметна інтеграція
у практичній навчальній
діяльності»

Тренінг «Формування 
психологічного клімату 
у колективі»



ІНФОРМАЦІЙНА – ГОДИНА ІНФОРМАЦІЇ, ОНЛАЙН-ІНФОРМУВАННЯ,
ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ НАРАДИ, ОБМІН НОВИНКАМИ МЕТОДИЧНОЇ
ЛІТЕРАТУРИ МІЖ ЧЛЕНАМИ МК, ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНА СЛУЖБА,
МЕТОДИЧНІ ЗНАХІДКИ З МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, САМООСВІТА

Ділова гра
«Педагогічний
аналіз уроку»

«Методичні посиденьки» Засідання МК 
природничо-математичної підготовки

ІМН «КМЗ як 
оптимальна система
навчально-методичної
документації, 

засобів навчання»



МЕТОДИЧНА - НАУКОВО – МЕТОДИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ, МЕТОДИЧНІ ВИСТАВКИ,
ТИЖДЕНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ, ШМВ (ШПА), ТВОРЧА ГРУПА,
ІНТЕРНЕТ-СПІЛЬНОТИ ВИКЛАДАЧІВ, ПЕДАГОГІЧНИЙ ТУРНІР, АУКЦІОН
ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ, ПРЕДМЕТНИЙ ТИЖДЕНЬ, МЕТОДИЧНІ ТРЕНІНГИ, ШКОЛА
ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ, ПОРТФОЛІО ПЕДАГОГА, САЙТ
ПЕДАГОГА,МАЙСТЕР-КЛАС, ВІДКРИТІ УРОКИ ТА ПОЗАКЛАСНІ ЗАХОДИ,
ВЗАЄМОВІДВІДУВАННЯ УРОКІВ

Дискусійний клуб 
«Компетенція та 
компетентність»

ТПМ «Творчий підхід в 
роботі викладачів 
спецдисциплін»

Методична виставка

Відкритий 
урок



ДІЛОВА ГРА «ТИМБІЛДИНГ АБО 1+1=5

Презентація роботи творчої групи з 
впровадження методів критичного мислення
вправа «Асоціативний кущ»



ОСОБИСТІСНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
 Мотиваційна – атестація, преміювання, нагородження
 Диференційовано – психологічна - психолого-педагогічний семінар,

психологічні тренінги, уроки з психологом, консультації з психологом
 Рефлексивна - презентація закладу, творчий звіт «Імідж

закладу»,творчий звіт «Я атестуюсь», творчий звіт МК, оцінка власної
діяльності, «Година пік для педагога», очні й заочні фахові конкурси

Творчий звіт 
«Я атестуюсь»

-

Лекційно - тренінгове заняття
«Булінг як соціально-психологічне
явище» 

Консультація 
«Валеологічні
принципи підтримки
здоров'я педагога »

Науково-практичний 
семінар «Профілактика 
професійного вигоряння»



СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
 Морально-етична - морально-етичні уроки для дорослих, бібліотечні уроки

 Культурна – активні форми організації дозвілля педагога, педагогічний КВК, 
учительська світлиця, конкурс «Учительські таланти»

 Валеологічна - Змагання «Від спортивного учителя – до спортивного учня», 
відпочинок у санаторіях, клуб вихідного дня.



ОРГАНІЗАЦІЯ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПЕДАГОГА

Тема самоосвіти
Робота з літературою                  Осмислення та узагальнення

Відвідування уроків,                    Запозичення  та впровадження
позакласних форм роботи                         досвіду



МАНТРА МЕТОДИСТА
 Я такая лапочка! Я такая цаца !
 На меня красавицу не налюбоваться ! 
 Я такая умница! Я такая краля!
 Вы такой красавицы сроду не видали!
 Я, себя любимую, холю и лелею, 
 Ах какие плечики!Ах какая шея! Талия осиная, бархатная кожа –
 С каждым днем красивее, с каждым днем моложе!
 Зубки как жемчужинки, с каждым днем прочнее!
 Ножки заглядение, с каждым днем стройнее!
 Волосы шикарные вам и не мечталось!
 На троих готовили, мне одной досталось!
 Никого не слушаю, коль стыдят и хаят!
 Потому что лучшая, потому что знаю!!!
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