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Професійний розвиток  – 
це набуття педагогічними працівниками 
нового рівня 
компетентностей, знань, умінь, навичок.



Професійний розвиток педагогічного працівника –  це
● багатокомпонентний, 
● цілеспрямований, 
● пролонгований 
● поетапний процес професійного 

становлення, 
розвитку,
 саморозвитку, 

зорієнтований на набуття нових компетентностей 
і характеризується:
неперервністю, системністю, динамізмом, циклічністю, синергізмом 
та передбачає перетворення:
● ціннісно-світоглядних орієнтирів,
● мотиваційної сфери,
● психологічної структури професійно-педагогічної діяльності, 
● засвоєння та реалізацію інноваційних професійних ролей і функцій.



Безперервна освіта – це сукупність 
способів і форм здобуття, поглиблення та розширення
базової освіти, професійної компетентності і культури особистості. 

Для людини
безперервна освіта є 
процесом
формування та задоволення 
її пізнавальних і духовних потреб, 
розвитку здібностей 
● у  мережі закладів освіти 
● чи шляхом самоосвіти.



СУЧАСНА ЛЮДИНА:
● інноваційний тип мислення,
● інноваційна культура,
● здатність до інноваційного типу діяльності. 

Характерна здатність:
● сприймати зміни,
● творити зміни,
● жити в мінливому середовищі (нові знання, ідеї, технології).

Людина сьогодення: навчання, отримання нової інформації є сутнісною рисою способу життя. 

“Людина розумна” в ХХІ ст. - це людина,
що постійно розвивається, навчається та рухається.



СУСПІЛЬСТВО ЗНАНЬ
це суспільство, яке вважає 
знання 
фундаментальним 
елементом 
свого розвитку та прогресу.
Для цього ці товариства полегшують 
доступ до освіти.



Завдання:
“ПРОрух”

1) оберіть одну з карток;

2) дайте відповідь на 
питання:

● Хто рухається?
● Як рухається?
● Яка стратегія?
● Який темп?
● А як було б краще?

3) загадайте 2 цифри:
● від 1 до 4;
● від 1 до 6.
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Спробуйте поєднати слова на картках з картинкою. Поділіться Вашим інсайтом.



Державна методична установа функціонує 
у формі Державного науково-методичного 
центру змісту культурно-мистецької освіти 
(далі - Державний науково-методичний центр) 
з метою координації зусиль з розвитку і 
поширення мистецько- педагогічного 
досвіду на національному рівні.

Комунальна методична установа може 
функціонувати у формі методичного або 
навчально-методичного центру/кабінету. … 
створюється з метою координації зусиль 
з розвитку і поширення мистецько-
педагогічного досвіду … відповідної 
області, міста Києва …



Педагогічний досвід - сукупність знань, умінь і 
навичок, здобутих у процесі безпосередньої 
педагогічної діяльності; форма засвоєння педагогом 
раціональних здобутків своїх колег.

Досвід - віддзеркалення в людській 
свідомості законів об'єктивного світу і 
суспільної практики, одержане в результаті 
активного практичного пізнання. Сукупність 
практично засвоєних знань, навичок, знання 
життя, засноване на пережитому, 
випробуваному.



ГЕОГРАФІЯ
РОЗРОБКИ ПРОГРАМ
МИСТЕЦЬКИХ ШКІЛ: 
2021-2022 н/р



"Досвід уявляється мені садом 
квітучих троянд. Ось нам треба 
пересадити цей квітучий кущ із саду 
на своє поле. Що для цього треба 
зробити? Насамперед, вивчити ґрунт 
свого поля, додати те, чого в ньому 
не вистачає. Підготувати цей ґрунт, 
потім уже пересаджувати.
Але як? Разом з ґрунтом, не оголюючи 
коренів".

В. О. Сухомлинський про творчий досвід:



Досвід педагогічний – сукупність знань і навичок, набутих 
на основі й у процесі безпосередньої педагогічної діяльності; 
форма засвоєння педагогом раціональних здобутків 
минулої педагогічної діяльності. 

Передовий педагогічний досвід збагачує практику навчання 
і виховання, сприяє розвитку педагогічної думки і виступає найбільш вірним 
і надійним критерієм істинності вироблених педагогікою теоретичних 
положень, принципів, правил, організаційних форм, методів навчання і 
виховання.

(Словник базових понять з курсу «Педагогіка»: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів: вид. 2-ге, 
доп. і перероб. / Укладач О.Є. Антонова. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2014.)



Передовий педагогічний досвід – це досвід, який відповідає
сучасним запитам педагогічної науки і практики та є джерелом її 
збагачення, оновлення та розвитку, який забезпечує кращі, порівняно зі 
світовою практикою, результати.

Лавріненко О. А. Педагогічний досвід: моніторинг та перспективи: посібник. 2018. 256 с. 



Педагогічний досвід передусім знаходить своє втілення 
в технології навчально-виховного процесу.

Передовий педагогічний досвід постає як:
● ідеалізація реального педагогічного процесу завдяки 

абстрагуванню від випадкових, неістотних елементів 
і конкретних умов педагогічної діяльності;

● виділення в ньому провідної педагогічної ідеї чи методичної 
системи, які зумовлюють високу ефективність навчально-
виховної діяльності.
Він сприяє розвитку педагогічної думки.





Воно повинно мати високий ступінь 
невизначеності і потенційну 
багатоваріантність (багатство 
можливостей).
Невизначеність стимулює пошук 
власних орієнтирів;
багатоваріантність забезпечує 
можливість їх знаходження. 

Інноваційна поведінка і креативність педагога 
формуються під впливом 

середовища

Середовище повинно містити зразки креативної поведінки та її результати.



Критерії готовності до інноваційної діяльності:
● усвідомлення необхідності інноваційної діяльності;
● готовність до творчої діяльності щодо нововведень в освітньому закладі;
● впевненість у позитивному результаті нововведення;
● узгодженість особистих цілей з інноваційною діяльністю;
● готовність до подолання творчих невдач;
● здатність до фахової рефлексії.



Методи емпіричного і теоретичного дослідження у дидактиці
● вивчення літератури, документів і результатів діяльності вчителя й учнів
● спостереження
● опитування
● дослідницька педагогічна робота
● дидактичний експеримент
● теоретичний аналіз і синтез
● абстрагування, конкретизація, ідеалізація
● моделювання
● вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду



● виявлення елементів нового, 
раціонального, що народжується в 
щоденному творчому пошуку 
передових викладачів; 

● вивчення доступності й 
ефективності науково-методичних 
рекомендацій; 

● виявленню рівня функціонування 
педагогічного процесу.

Вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду

Цей метод допомагає розв’язанню завдань: 



Робота викладача щодо підвищення 
педагогічної і методичної майстерності:

1. Осмислення і самоаналіз власного 
досвіду.

2. Ознайомлення з досвідом інших 
викладачів.

3. Творчий обмін досвідом.
4. Самоузагальнення: підготовка опису 

досвіду роботи, методичних розробок.
5. Удосконалення навчально-виховного 

процесу на основі застосування 
передового досвіду.



Передовий педагогічний досвід 

оптимальна педагогічна діяльність, у процесі якої 
використовуються оригінальні форми, методи, прийоми, 

засоби, технології навчання та виховання, нові способи 
систематизації відомих форм, методів, прийомів та засобів,

що забезпечує стійкі позитивні результати у практичному розв'язанні 
актуальних педагогічних проблем.



Процес освоєння передового педагогічного досвіду (ППД): складний та тривалий.

Значимість виявлення і поширення ефективних освітніх практик викладачів, 
творчих педагогічних колективів визначено на державному рівні й 
обумовлено необхідністю створення умов для досягнення якісно нового рівня 
освіти 

● Закон України «Про освіту» 
● Закон України «Про загальну середню освіту» 
● Закон України «Про позашкільну освіту» 
● інші законодавчі акти, накази МОН України та інших центральних органів 

виконавчої влади. 



Етапи вивчення передового педагогічного досвіду:
● виявлення досвіду;

● вивчення;
● опис досвіду;
● узагальнення;
● впровадження 



Під узагальненням передового педагогічного досвіду 
розуміють висновки або думки загального характеру, які виникають у 
результаті аналізу окремих фактів і явищ. У висновках розкриваються 
зв’язки між явищами, формулюється суть, ідеї тих нововведень, які 
пропонуються вчителям.

Лавріненко О. А. Педагогічний досвід: моніторинг та перспективи: Посібник. 2018. 256 с. 



Аналіз педагогічного досвіду – спосіб дослідження педагогічних 
об’єктів, що дозволяє виділити окремі частини з цілого і 
самостійно їх вивчити. Процедура уявного розкладу результатів 
педагогічної діяльності на ознаки властивостей методичної 
майстерності особистості педагога, що діагностуються, з метою 
вивчення їх самих та закономірних зв’язків між ними.

(Словник базових понять з курсу «Педагогіка»: навч. посіб. для студентів вищих навчальних 
закладів: вид. 2-ге, доп. і перероб. / Укладач О.Є. Антонова. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана 

Франка, 2014)



Освоєння досвіду – це глибоке, ґрунтовне вивчення змісту досвіду, його 
суті та  трансформація нових ідей досвіду у  власну методичну систему. 

Використання досвіду – це синтез особистих досягнень із новими 
ідеями, які стали особистісними.

Упровадження досвіду – це поєднання власного досвіду з  новим у  
процесі практичної діяльності з метою переконання щодо його ефективності. 

Поширення досвіду – це дії організаційного характеру, спрямовані на  
популяризацію нової педагогічної ідеї. 

(Н. А. Мельник, http://lysianka-rv-rmk.edukit.ck.ua)



Освоєння передбачає застосування сучасних методів і форм. 

Методи: 
лекція, діалог, робота з  літературою, бесіда, вирішення пізнавально-проблемних 
завдань, практична робота, демонстрація, ділова гра, дискусія, експеримент, семінар, 
екскурсія, «мозкова атака». 

Форми: 
школа педагогічної майстерності, наставництво, семінар викладачів-
майстрів/методоб’єднання, творча група, теле- радіопередачі, педагогічні читання, 
«круглий стіл», комунікативна група, педагогічний консиліум, експертне оцінювання 
досвіду.



Етапність вивчення педагогічного досвіду:
1. Визначення педагогічної проблеми та об’єкта вивчення. 
2. Попереднє вивчення досвіду.
3. Теоретична підготовка.
4. Основне вивчення досвіду.
5. Визначення провідних педагогічних ідей досвіду.

Лавріненко О. А. Педагогічний досвід: моніторинг та перспективи: Посібник. 2018. 256 с. 



Передовий педагогічний досвід характеризується перспективністю свого 
розвитку, і тому після його впровадження, він удосконалюється і в 
практиці роботи викладача, який його створив, і в роботі викладачів, які 
взяли досвід на озброєння. 

Лавріненко О. А. Педагогічний досвід: моніторинг та перспективи: Посібник. 2018. 256 с. 



Для виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового
педагогічного досвіду слід визначити 

мету
завдання 
принципи 



Мета 

популяризація інноваційних педагогічних технологій та всебічне їх 
упровадження у педагогічну практику, підвищення фахового рівня 
керівних і педагогічних працівників, підготовка викладачів нової 
генерації, які здатні розробляти і використовувати у навчальному 
процесі нові технології навчання. 



Завдання 

стимулювання інноваційних процесів управління навчальними 
закладами та сприянні розвитку управлінської та педагогічної 
майстерності, розвитку педагогічної науки.



Принципи 
● законність
● науковість
● гласність
● толерантність
● комплексність
● планомірність
● нормативність
● безперервність



КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

1. Актуальність і перспективність.
2. Висока результативність і оптимальність.
3. Наукова обгрунтованість.
4. Можливість творчого наслідування досвіду іншими викладачами.
5. Наявність елементів новизни й оригінальності.
6. Стійкість, стабільність досвіду, його тривале функціонування.



ЕТАПИ ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ 
ППД

1. Підготовчий (організаційна, теоретична і методична підготовка)

2. Вивчення (спостереження, ґрунтовне вивчення)

3. Узагальнення (висновок про суть, методи, прийоми та технологію 
аналіз матеріалу)

4. Поширення (ознайомлення із суттю досвіду, обґрунтування 
доцільності впровадження, популяризація)



(Н. А. Мельник, http://lysianka-rv-rmk.edukit.ck.ua)



Упровадження – найбільш важливий і найменш вивчений етап у системі поширення 
передового досвіду. 

Упровадження потребує творчих зусиль, здібності до трансформації і подолання 
труднощів, великого бажання і сили волі, наполегливості й уміння аналізувати свої 
помилки та невдачі.

Поширення досвіду відбувається в різних формах: 
● усна або друкована пропаганда
● практичний показ (відкритий урок, позакласний захід).



Класифікація форм поширення ППД
1. Усно: лекції, доповіді педрадах, методичних об’єднаннях, конференціях, 

семінарах, педагогічних читаннях тощо.

2. Друкована пропаганда – це опис досвіду в спеціальних плакатах,
буклетах, брошурах, статтях у педагогічних газетах та журналах, видання
спеціальних збірників з досвіду роботи.

3. Наочна пропаганда здійснюється за допомогою організації
постійних, епізодичних педагогічних виставок, матеріалів з досвіду роботи,
виставок-пересувок у методичних кабінетах, на методичних об’єднаннях,
курсах, конференціях тощо. 



Матеріали узагальнення досвіду роботи мають містити 
перелік таких питань:

1. Тема досвіду роботи.
2. Автор досвіду (група авторів, школа). Короткі відомості про автора досвіду.
3. Тривалість функціонування досвіду: довготривалий (більше 3 років) і 

короткочасний (менше 3 років).
4. Обґрунтування актуальності досвіду і його значення для удосконалення 

навчально-виховного процесу.
5. Виділення наукової основи досвіду: які наукові теорії, положення, розробки 

використовує викладач для удосконалення навчально-виховного процесу.
6. Який передовий (новаторський) досвід використовував учитель і як.
7. Новизна досвіду (новий зміст, методи, форми, засоби). Рівень новизни: творчий 

досвід, учитель-майстер, раціоналізаторський досвід.



Матеріали узагальнення досвіду роботи мають містити 
перелік таких питань:

8. Зміст досвіду роботи (коротко): система конкретних педагогічних або 
управлінських дій, система засобів, форм і методів роботи. Постановка 
педагогічного експерименту і його результати.

9. Врахування у досвіді роботи психологічних особливостей учнів.
10. Яка результативність роботи з проблеми, як вона показана, чи є порівнювальний 

аналіз результативності роботи.
11. Наявність додатків і їх доцільність: конспекти уроків, сценарії позакласних заходів, 

приклади контрольних завдань і дидактичних матеріалів, план роботи клуба, план 
роботи шкільного музею тощо.

12. Можливості і умови використання цього досвіду у масовій педагогічній практиці.

Лавріненко О. А. Педагогічний досвід: моніторинг та перспективи: Посібник. 2018. 256 с. 



Педагогічна майстерність – ще один вид педагогічного досвіду. 

Це вміння вдосконалювати педагогічний процес, знаходити нестандартні
рішення, використовувати досягнення педагогічної науки і практики. 

Критеріями педагогічної майстерності педагога виступають такі ознаки його діяльності:
• гуманність 
• науковість
• педагогічна доцільність
• оптимальний характер
• результативність
• демократичність
• творчість (оригінальність)



сайт: http://www.dnmczkmo.org.ua

e-mail: center@dnmczkmo.org.ua

сторінка в соцмережі Facebook:
https://www.facebook.com/dnmczkmo


