


“Ти лише до тих пір здатний

сприяти освіті інших, поки
продовжуєш

працювати над власною
освітою"

Дістерверг



Самоосвіта педагога 



Професійна самоосвіта педагога -

свідома діяльність з удосконалення 
своєї особистості як фахівця: 

адаптування своїх індивідуально 
неповторних якостей до вимог 

педагогічної діяльності, постійне 
підвищення професійної компетентності 
та неперервне вдосконалення якостей 

своєї особистості



Самоосвіта – це безперервний процес

саморозвитку та самовдосконалення

педагогів

самооцінка - вміння оцінювати свої можливості

самооблік - вміння брати до уваги наявність своїх якостей

самовизначення - вміння вибрати своє місце в житті, 
суспільстві, усвідомлювати свої інтереси

самоорганізація - вміння знайти джерело пізнання й
адекватні своїм можливостям форми самоосвіти, планувати, 

організовувати робоче місце та діяльність

самореалізація - реалізація особистістю своїх можливостей

самокритичність - вміння критично оцінювати перевагу та 
недоліки власної роботи

самоконтроль - здатність контролювати свою діяльність

саморозвиток - результат самоосвіти



ЗАВДАННЯ 

САМООСВІТИ 

ПЕДАГОГА

Розширення 

загальнопедагогічних і 

психологічних знань з 

метою поширення й 

удосконалення методів 

навчання й виховання

Поглиблення 

предметних 

знань

Оволодіння 

досягненнями 

педагогічної науки, 

передової 

педагогічної                   

практики

Підвищення 

загальнокультурного 

рівня педагога



Вивчення 

законодавчої та 

нормативно-

правової бази

Науково-

теоретична та 

методична 

підготовка
Методичні 

питання 

дисципліни 

Психолого-

педагогічні 

основи            

навчання та 

виховання

Підвищення 

етико-

естетичного 

рівня,      

культури

Охорона 

здоров'я.

Інтереси та хобі 

Застосування 

інформаційно-

комп'ютерних

технологій





Вивчення 

наукової, 

методичної та 

навчальної 

літератури

Проведення 

відкритих занять 

та 

позааудиторних

заходів

Спілкування з 

колегами. 

Відвідування 

занять своїх колег

Участь у вебінарах, 

семінарах, круглих 

столах, нарадах, 

тренінгах, 

конференціях

Перегляд 

документальних 

та наукових 

телепередач



ФОРМИ 
ОРГАНІЗАЦІЇ

БЕЗПЕРЕРВНОГО 
РОЗВИТКУ

ФАХОВОЇ ОСВІТИ 
ТА КВАЛІФІКАЦІЇ 

ПЕДАГОГІВ

Участь у педагогічних 
виставках, 

творчих звітах, 
конкурсах, 

науково-практичних 
конференціях, 

педагогічних читаннях 
тощо

Робота з 

інтернет-

ресурсами

Проходження 

курсів 

підвищення 

кваліфікації, 

стажування

Відвідування 

музеїв, театрів, 

виставок, 

подорожі

Презентація 

власних 

методичних 

напрацювань

Організація 

гурткової 

та 

позааудито-

рної роботи

Презентація 

власних 

методичних 

напрацювань



Основні етапи 

мотивації 

професійного 

самовдосконалення 

фахівців

Мотивація 

самопізнання

Мотивація 

планування 

самовдоско-

налення

Мотивація 

реалізації 

програми 

самовдоскона-

лення й 

самоконтролю



Запровадження в 

практику роботи 

сучасних 

інноваційних 

технологій, нових 

методів роботи зі 

студентами

Слідкувати за 

нововведеннями 

та методичними 

порадами

Відвідування 

занять колег

Написання 

методичних 

посібників, 

рекомендацій 

статтей, 

сценаріїв

Підписка на 

фахові             

видання

Розробка та 

проведення 

відкритих занять, 

позааудиторних 

заходів

Ознайомлення з 

нормативними 

документами



Не знаю, 

не використовую

Знаю, 

не використовую

Прагну 

опанувати

Знаю, 

використовую

Знаю, 

використовую, 

ділюся досвідом



Ніколи не залишайте                                                         

Вашої самоосвітньої роботи і не 

забувайте, що, скільки би Ви  не 

вчились, скільки би не знали, 

знанням та освіті немає  ні 

кордонів, ні меж
М.О. Рубакін

Завжди пам’ятайте слова Джимі Рона –

всесвітньо відомого філософа бізнесу, 

який розробляв стратегії діяльності 

Coca-Cola, I.B.M., Xerox, General Motors і був 

особистим бізнес-тренером Білла Гейтса: 

"Формальна освіта допоможе 

вам вижити, а самоосвіта 

приведе вас до успіху"


