
Засідання 

Школи становлення молодого педагога 

на тему  

«РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ У ФОРМУВАННІ ТВОРЧОГО 

УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ» 

(Тези заходу) 

1.Педагогічна майстерність вчителя 

 
Педагогічна майстерність вчителя – це цілеспрямований 

педагогічний вплив на учня, який здійснює щохвилини, щогодини 

кожен учитель своєю особистістю, манерою поведінки, знаннями, 

спілкуванням.  

 

Елементи педагогічної майстерності: 

1. Широка підготовленість, яка допомагає визначити педагогічну 

стратегію. 

2. Знання дитячої психології, основ колективізму. 

3. Знання технології педагогічного впливу на особистість. 

4. Організаторські вміння та навички. 

5. Комунікативні здібності. 

6. Емоційна стабільність – здатність володіти собою, зберігати 

контроль, незалежно від тих причин, що провокують 

емоційний зрив. 

7. Гуманістична спрямованість, тобто вияв здатності бачити 

велике в малих справах. 

8. Висока духовна культура учителя як людини та громадянина. 



2. Вимоги до особистості вчителя 
 

Учнівський проект «Класний» учитель» 

 

               

11 клас

1. Доступність викладу.

2. Справедливий.

3. Розуміючий.

4. Організований.

5. Авторитетний.

6. Вміє зацікавити.

7. Веселий.

8. Комунікабельний.

9. Стильний.

10.Добрий.

11.Врівноважений.

12.Спокійний.

10 клас

1. Розуміючий.

2. Розумний і креативний.

3. Досвідчений.

4. Знає сучасні технології.

5. Авторитет.

6. Активний.

7. З почуттям гумору.

8. Товариський.

9. Ініціативний.

10.Об’єктивний.

11.Ерудований.

12.Привабливий.

 
 

Вчительський проект «Сучасний учитель» 
 

1.  Знаючий. 

2. Творчий. 

3. Креативний. 

4. Комунікабельний. 

5. Не зупиняється на досягнутому. 

6. Толерантний. 

7. Розуміючий. 

8. З почуттям гумору. 

9. Цікавиться життям, захопленням учнів поза школою. 

10. Обізнаний з сучасними вимогами і потребами учнів. 

11. Вміє працювати, вміє відпочивати. 

12. Обізнаний з сучасними технологіями.



3.Основні критерії оцінювання роботи 

педагога: 

 

1.Доцільність (за спрямованістю).  

2.Продуктивність (за результатами): підвищення рівня 

навченості та вихованості учнів, їхній моральний, 

інтелектуальний, естетичний і культурний розвиток. 

3.Творчість (за змістом діяльності). Учитель, ідучи до 

дітей, щоразу стикається з багатьма ситуаціями, які він 

повинен з гідністю розв’язати. Без майстерності, без 

творчості тут не обійтися. 

4.Діалогічність (характер стосунків з учнями) – вміння 

бачити початок конфлікту й запобігати йому. 

 

 

Характерні особливості творчої праці: 

 

 ефективне використання вже створеного досвіду в 

нових умовах; 

 гнучкість під час виконання запланованого в 

несподіваних ситуаціях; 

 імпровізація, вміння фантазувати, розвивати ідею, 

бачити перспективу й реалізувати її; 

 модернізація відомого. 



4.Орієнтири у роботі сучасного вчителя: 

1.Створення комфортних психолого-педагогічних умов 

для розвитку особистості учня. 

2.Надання учневі можливості працювати «в зоні свого 

найближчого розвитку». 

3.Використання інформаційних технологій та 

інноваційних методик проведення уроку. 

4.Урахування індивідуальних  особливостей учнів та 

окремих груп. 

5.Робота вчителя з формування особистої 

відповідальності учня за результат навчання. 

6.Спільна робота учителя, учнів, батьків з формування 

мотивації до творчої праці. 

7. Використання рекомендацій психолога щодо розвитку 

творчих здібностей  конкретної дитини. 

8. Проведення  нестандартних уроків. 

9.Позаурочна робота:  предметні тижні,  конкурси, 

олімпіади. 

10.Ефективне використання  вже створеного досвіду  в 

нових умовах. 

11.Гнучкість під час виконання запланованого в 

несподіваних ситуаціях. 

12. Імпровізація, вміння фантазувати, розвивати ідею, 

бачити перспективу  й реалізувати її. 



5.Десять учительських заповідей 

1. Люби себе й обраний тобою шлях. 

2. Йди на урок, як на іспит, але перетворюй урок на 

свято доброти і розуму. 

3. Принось на кожен урок диво: вірш, пісеньку, притчу, 

приклад із життя, анекдот, афоризм, висловлювання, 

оригінальну задачу, жарт… 

4. Твоя головна зброя – бадьорість, життєрадісність, 

гуманність, а не буркотіння, вимогливість, 

переслідування, демонстрація втоми. 

5. Якщо учень не зробив домашнього завдання, не 

картай його, а уяви, що в нього, можливо, були 

важливіші справи. Або, що прикро, і ти, і твій предмет 

для нього, м’яко кажучи, не досить симпатичні. 

6. Захоплюйся дитячими відкриттями і не поспішай 

оцінювати їх за допомогою цифр. 

7. Схиляйся перед чистотою й цнотливістю дитинства. 

8. Твоє обличчя має бути красивим, одухотвореним 

красою, а твій зовнішній вигляд не повинен 

нагадувати про неминучу пенсію й нудне життя. 

9. Читай на ніч хоча б щось. 

10. Якщо учні пам’ятають не тебе, а твої слова і вчинки, 

значить твоє педагогічне життя вдалося! 



У четвер, 10 жовтня, у Рожищенському НВК №4 відбулось засідання 

Школи становлення молодого педагога (ШСМП) з питання «РОЛЬ 

ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ У ФОРМУВАННІ ТВОРЧОГО 

УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ». На засідання були запрошені молоді 

педагоги НВК, їх наставники та адміністрація школи. Засідання проходило у 

формі семінару-тренінгу. 

Після знайомства та вступної частини розпочався безпосередньо тренінг, 

у ході якого розглядались як теоретичні питання, озвучені керівником 

ШСМП, заступником директора з навчально-виховної роботи Зелінською 

Л.М., так і практична робота вчителів у групах. Присутні розглянули питання 

педагогічної майстерності педагогів та її елементів, створили вчительський 

міні-проект під назвою «Сучасний вчитель», який мали змогу порівняти з 

учнівським проектом «Класний учитель», ознайомились з основними 

критеріями оцінювання роботи педагога та взяли участь у колективній 

творчій справі «Орієнтири у роботі сучасного вчителя». 

Завершився тренінг побажанням та порадами молодим педагогам у 

формі емоційного ланцюжка. Присутні педагоги отримали не лише хороші 

рекомендації для роботи з дітьми, але й позитивний настрій. 

 


