
Коростіль Лідія Анатоліївна, доцент кафедри теорії 

і методики змісту освіти Сумського ОІППО 

Організація  

самоосвітньої діяльності 

 вчителів методистами   

методичного об'єднання 

вчителів хімії 



Засіб 

Процес 

Діяльність 

Самоосвіта  - це вид освіти, який    передбачає 

самоорганізоване здобуття особою певних 

компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, 

пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, 

родиною чи дозвіллям  

(Закон України «Про освіту») 

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТРАКТУВАННЯ 

ПОНЯТТЯ САМООСВІТА НАУКОВЦЯМИ 
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Професійно-педагогічна самоосвіта – самоосвітня 

діяльність учителя, спрямована на професійне й 

особистісне самовдосконалення, що дозволяє досягти 

високого загальнокультурного рівня, професійної 

компетентності, підвищення результативності педагогічної 

діяльності, досягнення педагогічної майстерності й творчого 

відношення до справи.  

 

 

 

 

Види самоосвіти педагога 

загальнокультурна предметна 
психолого-

педагогічна 
методична особиста 



ВИКЛИКИ ЧАСУ 
Знання стають швидкоплинними і за 1-2 роки 
застарівають на 50% 

Кожен рік в школі з'являються нові засоби і технології 
навчання, які вчитель має опанувати 

Школа потребує випереджальної освіти і більш  загальних 
методів навчання, бо  світ, в якому доведеться жити нашим 
дітям, змінюється в четверо швидше, ніж наші школи 

Функціональні обов'язки педагога  значно розширюються: 
учитель декількох предметів, класний керівник, дослідник, 
учасник проектів, грантів, громадський діяч, науковець тощо  

Нове покоління дітей (Z) потребує нових підходів і стратегій 
навчання 

Законодавчо здатність до самоосвіти стає обов'язковою 
якістю кожної випускника і працівника закладу освіти 



Державна програма «Вчитель» 
 

 

 

«Педагоги не можуть успішно 
когось учити, якщо в цей же час 
ретельно не вчаться самі» 

Алі Апшероні,  
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Створення умов для розвитку педагогів на основі врахування 

їхніх потреб, цілей, мотивів та потреб суспільства загалом.  
 

ПРІОРИТЕТНЕ ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ 

Діагностика 
потреб 

Постановка 
мети і 
завдань МО 

Планування 
заходів  

Реалізація 
плану 
заходів 

Підведення 
підсумків 

ОРГАНІЗАЦІЯ САМООСВІТИ ВЧИТЕЛІВ 

Діагностика.docx
Діагностика.docx
План заходів.docx
План заходів.docx


Профадаптація  

(зі спец. на ІІ кат.) 

Самовизначення  

(з ІІ кат. на І кат) 

Самоактуалізація 

(з І кат. на вищу ); 
 

Самореалізація (з 
вищої кат. на 
здобуття звання) 

ПЛАНУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ 

Враховуючи: 

- особисті потреби вчителів  

(за результатами діагностики); 

- потреби суспільства; 

- саморозвиток; 

- можливості самореалізації  
 

 

 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 


