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Загальновідомо, що 

самоосвіта - процес 

свідомої, самостійної, 

пізнавальної діяльності з 

метою вдосконалення 

певних якостей чи навичок. 

Самоосвіта викладача є 

необхідною умовою 

професійної діяльності. 



Викладач має можливість 

удосконалювати свій педагогічний 

досвід з різних напрямків: 

в професійній сфері (знання свого 

предмету); 

в галузі методики викладання (оволодіння 

сучасними технологіями, новими формами 

і методами навчання і т.д.);  

в сфері педагогічної психології і т.д. 



Самоосвіта як постійна 

діяльність викладача 
включає в себе:  
- науково-дослідну роботу з визначеної проблеми;  

- відвідування бібліотек, вивчення науково-

методичної та навчальної літератури;  

- участь у педрадах, науково-методичних 

об'єднаннях;  

- відвідування уроків своїх колег, обмін думками з 

питань організації занять, змісту навчання, 

методів викладання;  

- теоретичну розробку та практичну апробацію 

різних форм уроків, позакласних заходів і 

навчальних матеріалів. 



Шляхи підвищення 

рівня професійної 

майстерності 

дистанційні курси 

мережеві спільноти 



Дистанційні курси, 

дистанційне 

навчання 



www.dist.academia 
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Результати 



www.in-tuit 
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www.dist-tutor 
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www.drofa.ru 
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www.pro100shool.ru 
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Робота на освітніх 

порталах 
• Мережева спільнота – сукупність 

педагогів, що спілкуються між собою за 

допомогою мережі Інтернет. 

• Мережева спільнота, товариство педагогів 

(рос. сетевое сообщество) – це нова форма 

організації професійної діяльності в мережі. 



www.profobrazovanie.org 
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www.nsportal.ru 
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www.metodportal.net 
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www.novaya-shkoola.su 
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www.proshkolu.ru 
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та інші… 
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Висновки 
• Всі перелічені мною сайти допомагають 

викладачу самореалізуватися, 

поділитися з колегами своїми творчими 

знахідками чи розробками. Розкрити 

свій потенціал не тільки в предметній 

сфері, чи в області педагогіки, в 

пошуковій роботі з учнями, а й 

продемонструвати своє вміння 

працювати творчо. 

• Крім великого досвіду підготовки своїх 

робіт до публікації, у відповідності до 

вимог кожного сайту, дають можливість 

обговорення своїх робіт з колегами. 

 



• Отримання сертифікату, подяки, грамоти, 

диплому, свідоцтва про публікацію чи 

участь в конкурсах, підвищують впевненість 

викладача в своїх професійних 

компетенціях.  

• Кожен з нас займається самоосвітою, 

оскільки, щоб йти в ногу з часом і 

відповідати своєму статусу, нам необхідно 

постійно працювати над собою: 

вдосконалювати свої вміння, впроваджувати 

нові технології в роботі.  

• Все це необхідно для того, щоб освітній 

процес був цікавим для учнів, а значить і 

ефективним.  



Бажаю всім 

педагогам 

творчої наснаги, 

вагомих здобутків, 

і великого здоров’я, 

щоб всього цього 

досягти! 


