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Під час  зимових канікул у коледжі традиційно пройшли педагогічні 

читання на тему «На шляху до педагогічної майстерності». 

Викладачам запропоновано доповіді: «Сучасний викладач на шляху до 

вдосконалення»,«Самоосвіта викладача – запорука педагогічної 

майстерності»,  

«Культура та техніка педагогічного спілкування» (доповіді в наявності). На 

вказану тему проведено також ділову гру «Портрет ідеального викладача», 

яка викликала неабияку зацікавленість присутніх. 

Для проведення гри аудиторія поділяється на три групи. В кожній 

обираються керівники.  

Завдання першої групи - створити портрет успішного викладача, 

вказавши переваги, завдяки яким він став успішним. 

Друга група створює портрет невдалого і неуспішного викладача, 

вказавши на його помилки і причини такого становища. 

Третя група від імені Міністерства освіти і науки України пропонує 

щось нове щодо методів і прийомів навчання, поглядів на заняття, ролі 

викладача в процесі набуття студентами знань. 

Члени кожної групи вносять свої пропозиції керівникові, який записує 

їх, а потім всі разом визначають найголовніші. 

Найвагомішими виявились: 

Перша група (успішний викладач) 

- любити дітей; 

- бути фахівцем, який знає свій предмет та вміє подати матеріал цікаво, 

впроваджувати інноваційні методи і форми навчання; 

- бути тактовним; 

- бути вимогливим, справедливим, високоерудованим, культурним; 

- володіти «ІКТ»; 

- вміти швидко орієнтуватись в будь-якій ситуації; 

- мати чітку дикцію, діловий стиль одягу, застосовувати гумор; 

- йти в ногу з сучасністю; 

- застосовувати диференційований і індивідуальний підхід до студентів; 

- бути послідовним; 

- самовдосконалюватись. 

 

  



Друга група (неуспішний викладач): 

- не вміє налагоджувати стосунки; 

- проявляє грубість, невихованість; 

- залежний від настрою; 

- неохайний, неорганізований; 

- не фахівець; 

- принижуючий людську гідність; 

- нетактовний; 

- відсутні ораторські здібності. 

 

Треба: 

- набувати професійної компетентності; 

- займатись самоосвітою; 

- бути дисциплінованим; 

- любити свою професію і поважати студентів; 

- адекватно реагувати на критичні зауваження; 

- мати почуття гумору; 

- відноситись філософськи до життя; 

- навчитися розуміти, слухати і адекватно оцінювати будь-яку ситуацію, у 

тому числі і конфліктну; 

- не допускати конфліктних ситуацій, гасити їх і вирішувати проблеми до 

їх виникнення. 

 

Третя група 

Пропонує:  

- активізувати мобільність студентів, застосовувати особистісний підхід до 

кожного студента: 

- більш активно використовувати у навчальному процесі інтерактивні 

методи навчання, нові педагогічні технології,  он-лайн навчання, ігрові 

форми навчання, відкриті захисти проектів, заняття-змагання і творчі 

дискусії, інші нестандартні форми занять, семінари, тренінги, «круглі 

столи». 

 

Викладачі жваво обговорювали відповіді на завдання, вносили свої 

пропозиції. Потім було оголошено результати відповідей кожної групи. 

Ведуча закінчила обговорення ділової гри висловом Макаренко А.С.: 

«Майстерність викладача не є якимось особливим мистецтвом, що вимагає 

таланту, це спеціальність, якій потрібно навчитися». 
  


