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Актуальність вибору проблеми 
Педагогічна майстерність – це комплекс особистісно-ділових якостей 

педагога, що гарантує продуктивність його діяльності та забезпечує 
ефективність взаємодії з усіма суб’єктами процесу освіти (студентами, 
колегами, батьками). Головними ознаками професійної майстерності 
викладача є бездоганне вміння навчати студентів, формувати в них позитивні 
риси особистості, розвивати їхні творчі здібності та нахили. 

Педагогічна майстерність включає в себе професійні знання, педагогічну 
культуру, педагогічну техніку, педагогічний досвід, задатки, здібності, 
гуманістичну спрямованість, вміння, спілкування. 

В оволодінні педагогічною майстерністю можна виокремити декілька 
рівнів: 
- елементарний – наявні окремі якості професійної діяльності: володіння 
знаннями для виконання педагогічних дій, предметом викладання; 
продуктивність навчально-виховної діяльності є низькою; 
- базовий – володіння основами педагогічної майстерності: педагогічні дії 
гуманістично зорієнтовані, стосунки зі тудентами і колегами розвиваються на 
позитивній основі, добре засвоєно предмет викладання, навчально-виховний 
процес організовано методично впевнено і самостійно; 
- досконалий – чітка спрямованість дій викладача, їх висока якість, 
діалогічна взаємодія у спілкуванні, викладач самостійно планує і організовує 
свою діяльність на тривалий проміжок часу, маючи на меті розвиток 
особистості студента; 
- творчий – ініціативність і творчий підхід до організації професійної 
діяльності, викладач самостійно конструює оригінальні педагогічно доцільні 
прийоми взаємодії, діяльність будує, спираючись на рефлективний аналіз, 
сформовано індивідуальний стиль професійної діяльності. 

Основою педагогічної майстерності є професійні знання, які 
забезпечують глибину, грунтовність, поміркованість дій, відображають 
рівень теоретичної підготовки власне з навчальної дисципліни та методики її 
викладання, а також із педагогіки, психології. 

Професійним обов’язком педагога є постійне підвищення кваліфікації, 
удосконалення професійної компетентності. Це – головна умова творчої 
діяльності і зростання педагогічної майстерності. Основи для формування 
професійної майстерності педагогів закладаються під час їхньої підготовки у 
вищих навчальних закладах. Продовжується формування педагога-майстра у 
процесі самостійної практичної діяльності. Це передбачає як засвоєння нових 
досягнень психолого-педагогічної науки в процесі самоосвіти, так і аналіз та 
осмислення власного досвіду роботи і досвіду колег.  



При організації методичної роботи потрібно опиратися на 
компетентнісний (компетентнісно-зорієнтований) підхід. 

Компетентнісно-зорієнтований підхід — один із нових 
концептуальних орієнтирів, напрямів розвитку змісту освіти в Україні та 
розвинених країнах світу. Відомі міжнародні організації, що нині працюють 
у сфері освіти, останніми десятиліттями вивчають проблеми, пов’язані з 
появою компетентнісно зорієнтованої освіти, серед них — ЮНЕСКО, 
ЮНІСЕФ, ПРООН, Рада Європи тощо. 

Головне завдання сучасної системи освіти — створення умов для якісної 
освіти. А впровадження компетентнісного підходу — це найважливіша 
умова, що працює на підвищення якості освіти. 

Професія викладача – це щоденне навчання. І зрозуміло, якщо є бажання 
навчатися, то викладач постійно буде працювати над підвищенням рівня 
своєї професійної компетентності, щоб у результаті досягти вершин 
педагогічної майстерності і стати справжнім творчим майстром своєї справи. 

Студентські роки – пора інтенсивного формування особистості, 
становлення свідомого «Я». В цей період у людини закладаються якості, 
особливості, які потім усе життя визначатимуть її світосприйняття, характер 
мислення, творчі здібності, реакцію на все оточуюче, вчинки, поведінку. 
Особистістю людина стає не відразу, вона визріває поступово і в її 
формуванні бере участь багато чинників. 

 
Очікувані результати: 

 підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів; 
 використання набутого досвіду більшістю педагогів навчального 

закладу; 
 вдосконалення змісту, форм і методів внутрішньотехнікумівської 

методичної роботи; 
 підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку 

студентів; 
 досягнення високого рівня соціальної зрілості випускників, достатньої 

для забезпечення їхньої орієнтації на життєвий успіх; 
 сприятливий психологічний клімат у колективі; 
 підвищення конкурентоздатності навчального закладу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План реалізації методичної проблеми: 
 

«Підвищення рівня професійної майстерності педагога на умовах 
сформованих ключових компетентностей студентів» 

 
І етап 

 
Аналіз діяльності педагогічного колективу та визначення проблеми на 2015-

2016 навчальний рік. 
Мета: сформувати особистісну потребу та психологічну готовність 

педагогів для підвищення професійної компетентності та роботи над єдиною 
методичною проблемою технікуму. 

 

№ Зміст Виконавець Дата Узагальнення 

1. 
Аналіз результатів діяльності 
педагогічного колективу за 
попередні роки для виявлення 
проблем методичної роботи 

Методкабінет Травень, 
2015р.  

2. 
Визначення проблеми 
технікуму, обґрунтування її 
актуальності для колективу 

Члени 
методичної 
ради 

Червень, 
2015р 

Засідання 
методичної ради 

 
 

ІІ етап 
 

Теоретичне дослідження методичної проблеми 2015-2016 н.р. 
 
Мета: ознайомлення з теоретичними засадами методичної проблеми; 

вивчення теоретичних засад, формування професійної компетентності 
викладача, її сутності, структури, змісту. 

 
№ Зміст Виконавець Дата Узагальнення 

1 

Організація діяльності 
педагогічного колективу 
над  методичною 
проблемою технікуму  
та визначення завдань для 
її реалізації у 2015-2016 
н.р. 

Педагогічний 
колектив 

Вересень 
2015р. 

Педрада 
Вироблення 
системи роботи 
над методичною 
проблемою 

2 
Визначення викладачами 
тем для самоосвіти  та 
форм їх висвітлення 

Педагоги 
Жовтень-
листопад 
2015р. 

Самоосвіта 



3 

Проведення співбесід, 
консультацій з питань 
вибору тем самоосвіти 
викладачів 

Методкабінет 
та голови ЦК 

Вересень 
жовтень 
2015р. 

Самоосвіта 

4 
Дослідження соціально-
психологічного клімату в 
колективі 

Андрєєва Д.І. 
Вересень-
листопад 
2015р. 

Засідання 
методичної ради 

5 

Ознайомлення 
педагогічного колективу з 
досягненнями психолого-
педагогічної науки з 
проблеми, над якою 
працюють викладачі.  

Методкабінет Листопад 
2015р. 

Методичний 
бюлетень, 
виставки 
літератури 

6 
Обговорення плану 
роботи над новою 
методичною проблемою 

Методкабінет Жовтень 
2015р. 

Засідання 
методичної ради 

7 

Створення творчих груп з 
метою організації роботи 
над окремими аспектами 
проблеми 

Методист Жовтень 
2015р.  

8 

Створення у методичному 
кабінеті методичного 
комплексу на допомогу 
викладачам (стенди, 
картотека літератури, 
методичні бюлетені тощо) 

Методист, 
бібліотекар, 
психолог 

Вересень - 
грудень  

9 

Педагогічні читання 
«Методична проблема 
технікуму у фахових 
виданнях. Досвід.» 

Методкабінет Січень 
2016р.  

10 

Семінар-практикум 
«Методична грамотність 
як умова успішної 
педагогічної діяльності» 

Методкабінет Лютий 
2016р. Рекомендації 

11 

Поповнення виставки 
новинками педагогічної, 
методичної, психологічної 
та наукової літератури 

Бібліотекар Лютий 
2016р.  

12 
Методичний семінар «Від 
творчого викладача – до 
творчого студента» 

Методкабінет Березень 
2016р. Рекомендації 

13 Результати діяльності Методкабінет, Травень  



педагогічного колективу 
на першому етапі роботи 
над методичною 
проблемою.  

психолог 2016р. 

 
 

ІІІ етап 
 

Практичне дослідження методичної проблеми 2015-2016, 2016-2017,  
2017-2018 н.р. 

 
Мета: апробація моделі формування викладача як висококомпетентного 

фахівця; опрацювання змісту, засвоєння методики реалізації проблемної 
теми; реалізація змісту і завдань, створення власного досвіду.  
 
№ 
з/п Зміст Виконавець Дата Узагальнення 

1. 

Оформлення довідниково-
інформаційного 
методичного куточка з 
проблеми у методкабінеті 
технікуму 

Методист Вересень, 
2015р.  

2. 
Поновлення переліку 
рекомендованої 
літератури з проблеми 

Бібліотекар постійно  

3. Робота творчих груп 
викладачів Методкабінет 

протягом 
2015-
2018рр. 

Матеріали з 
досвіду роботи 

4. 
Проведення серії науково-
методичних нарад з 
тематики проблеми 

Методкабінет 
Постійно 
(на 
канікулах) 

Рекомендації 

5. 

Організація роботи 
постійно діючого 
психолого-педагогічного 
семінару «Особистісне 
зростання викладача» 

Методкабінет, 
психолог Постійно Рекомендації 

6. 

Організація і проведення 
серії відкритих занять 
викладачів, які 
розробляють окремі 
аспекти проблеми. 

Творча група щороку 
Фестиваль 
«Відкрите 
заняття» 

7. Організація і проведення Методкабінет 2015-2016  



серії лекцій для 
викладачів з окремих 
аспектів проблеми 

н.р. 

8 

Участь викладачів 
технікуму у конкурсах 
«Кращий викладач року», 
«Найкращий НМК» тощо 

Викладачі Постійно  

9 Проведення тематичних 
педагогічних рад 

Заступник 
директора з НВР, 
методкабінет 

Протягом 
року Протоколи 

10 

Семінар-тренінг 
«Використання сучасних 
ефективних форм і 
методів роботи в 
педагогічній практиці» 

Методкабінет Жовтень, 
2016р. Рекомендації 

11 
Творчі звіти викладачів за 
результатами роботи над 
проблемою 

Викладачі 2017-2018 
н.р.  

 
 

ІV етап 
 

2017-2018 н.р. 
Узагальнюючий етап 

Підведення підсумків роботи над методичною проблемою 
 
Мета: здійснення моніторингу динаміки змін роботи професійної 

компетентності педагогів навчального закладу; підведення підсумків роботи 
над проблемою, оцінка рівня самореалізації викладачів; оприлюднення 
загальних підсумків впровадження проблемного питання, підготовка 
матеріалів з цього питання. 

 
№ 
з/п Зміст Виконавець Дата Узагальнення 

1 
Проведення відкритих 
занять і позааудиторних 
заходів 

Викладачі Протягом 
року 

Засідання 
циклових 
комісій 

2 

Презентації творчих звітів 
викладачів за результатами 
роботи над методичною 
проблемою 

Методкабінет, 
голови ЦК 

Березень 
2018р 

Засідання 
циклових 
комісій 

3 Здійснення моніторингу Методкабінет ІІ семестр Засідання 



професійних досягнень 
педагогів 

методичної 
ради 

4 
Видання методичних 
бюлетенів «З досвіду 
роботи» 

 
Березень-
квітень 
2018р. 

 

5 

Випуск педагогічного 
альманаху за результатами 
впровадження проблеми 
технікуму, розміщення 
матеріалів на сайті 

Методкабінет, 
творча група 

Травень-
липень 
2018р. 

 

6 Проведення підсумкової 
методичної конференції Методкабінет Червень, 

2018р. 
Протокол, 
рекомендації 

 
 


