
Доброго дня, шановні колеги! 

Дозвольте представити до вашої уваги вебінар на тему : 

«Шляхи розвитку й удосконалення професійної компетентності педагога». 

 

Педагоги не можуть успішно когось навчати, 

якщо в цей же час не вчаться самі. 

Алі Апшероні 

 

День, у який ви не дізналися для себе 

 нічого нового, минув даремно. 

Н. С. Станіславський. 

  

 “Якщо людина не знає, до якої мети вона рухається, для неї жоден вітер не 

буде попутним”- сказав Сенека. Ці слова дуже вдало розкривають зміст 

самоосвіти педагогів. Самоосвіта вчителя є основною формою підвищення 

професійної компетентності, яка складаеться з удосконалення знань та 

узагальнення педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої 

роботи. 

 Самоосвіта — це безперервний процес саморозвитку та 

самовдосконалення. Давня мудрість говорить: “Хто стоїть на місті, той відстає”. 

А хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед, і не зупинятися, досягнувши 

вершини, а підійматися вище. У цьому і полягає основна місія сучасного учителя. 

 Вже недостатньо бути на уроці та поза ним актором, режисером, діловодом, 

психологом, новатором. Модель сучасного вчителя передбачає готовність до 

застосування нових освітянськиї ідей, здатність постійно навчатись, бути у 

постійному творчому пошуку. 

 Сучасна система професійно-технічної освіти спрямована на вирішення 

складних завдань підготовки кваліфікованих робітників відповідно до потреб 

економіки держави та відповідної галузі виробництва з урахуванням нахилів, 

уподобань, вибраного рівня кваліфікації, світогляду. 



 У забезпеченні якісних результатів професійної підготовки 

кваліфікованих робітників особлива роль належить педагогу, його професійно-

педагогічній компетентності. 

 Педагогічна компетентність — це процес і результат творчої професійної 

діяльності. Удосконалення рівня професійної компетентності — один із 

основних напрямків реформування освіти. 

 Від викладача сьогодні чекають готовності до розроблення авторських 

навчальних та методичних матеріалів. 

 В умовах, коли змінюється освітня стратегія, професійна компетентність 

учителя набуває надзвичайної актуальності. А це першочергово підвищує вимоги 

до якості підготовки майбутнього вчителя та подальшого вдосконалення його 

професійних компетенцій у педагогічній діяльності. Адже необхідною умовою 

сьогодення є не лише глибокі знання у професійній сфері та високий рівень 

освіченості, а й постійне поповнення та поновлення знань, високий рівень 

професіоналізму. 

 Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп'ютерних 

технологій на телебаченні, розповсюдження ігрових приставок, електронних 

іграшок і комп'ютерів надають велику увагу на виховання дитини і його 

сприйняття навколишнього світу. Істотно змінюється і характер його улюбленої 

практичної діяльності - гри, змінюються і його улюблені герої і захоплення. 

 Раніше інформацію з будь-якої теми дитина могла отримати за різними 

каналами: підручник, довідкова література, лекція вчителя, конспект уроку. Але, 

сьний процес нові методи подачі інформації. Виникає питання, навіщо це 

потрібно. Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі 

розваьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в 

навчалжальних програм по телебаченню, набагато легше сприйме запропоновану 

на уроці інформацію за допомогою медіа засобів. 

 Вже давно доведено, що кожен учень по-різному засвоює нові знання. 

Раніше вчителям важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. 

Тепер же, з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, навчальні 



заклади отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб 

задовольнити індивідуальних запитів кожного учня. 

 Необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, 

перетворювати і використовувати в практичній діяльності велику масу 

інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина 

активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці 

і мала спроможність їх оцінити. 

 Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може 

поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, 

у тому числі і комп'ютерних. Адже використання комп'ютера на уроці дозволяє 

зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та 

індивідуальним. 

 Інформатизація суспільства – це перспективний шлях до економічного, 

соціального та освітнього розвитку. Інформатизація освіти спрямовується на 

формування та розвиток інтелектуального потенціалу нації, удосконалення форм 

і змісту навчального процесу, впровадження комп'ютерних методів навчання та 

тестування, що надає можливість вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з 

урахуванням світових вимог. 

 Одним із важливих напрямків розвитку інформатизації освіти і є нові 

комп’ютерні технології. Інтерактивність, інтенсифікація процесу навчання, 

зворотний зв'язок –помітні переваги цих технологій, котрі зумовили необхідність 

їх застосування у різних галузях людської діяльності, насамперед у тих, які 

пов'язані з освітою. 

 На своїх уроках з хімії, біології, екології поряд з традиційними 

інформаційно-пояснювальними методами я використовую й сучасні методи 

організації навчально-пізнавальної діяльності: 

 «мозковий штурм», «асоціації» показ відео фрагменту про цікаву тварину 

або явище, створення атмосфери зацікавленості, бажання дізнатися нове, 

знайти розв’язок 



 «вірю – не вірю», «так – ні», «знайди помилку», «рецензія», «логічні 

ряди» оптимізація процесу, так як учні не чекають наступного питання, а 

працюють в своєму ритмі, створення умов для самовираження учнів 

 «опорні схеми», «посилена лекція» відео фрагменти, флеш-анімації, 

інтерактивні моделі, структуровані схеми, чіткість, логічність і послідовність, 

значна ілюстративність, можливість використання динамічних моделей для 

пояснення складних явищ або процесів, які у реальному світі тривають дні або 

роки, можливість зазирнути у мікроскопічний світ, полегшення сприйняття і 

засвоєння навчального матеріалу 

 «підіб’ємо підсумки», «незакінчене речення», «Мікрофон» відсутність 

проблеми недостатньої матеріальної бази, можливість проведення ігрових 

конкурсів, реалізація завдань, визначених учителем та диференціація навчання, 

захист учнівських проектів 

 Використання ІКТ та ТРВЗ на уроках біології дозволяє інтенсифікувати 

діяльність вчителя і учня; підвищити якість навчання предмета; відобразити 

істотні боки біологічних об’єктів, висунути на передній план найбільш важливі 

(з точки зору навчальних цілей і завдань) характеристики досліджуваних 

об’єктів і явищ природи. 

 Переваги мультимедійних технологій, в порівнянні з традиційними, 

різноманітні: наочне подання матеріалу, можливість ефективної перевірки 

знань, розмаїття організаційних форм у роботі учнів і методичних прийомів у 

роботі вчителя. Багато біологічних процесів відрізняються складністю. 

 Діти з образним мисленням важко засвоюють абстрактні узагальнення, 

без картинки не здатні зрозуміти процес, вивчити біологічні явища. Розвиток їх 

абстрактного мислення відбувається за допомогою образів. Мультимедійні 

анімаційні моделі дозволяють сформувати у свідомості учня цілісну картину 

біологічного процесу, формувати базові знання про принципи функціонування і 

структуру біологічних систем, про взаємозв’язки між біологічними системами 



та середовищем; інтерактивні моделі дають можливість самостійно 

«конструювати» біологічні процеси, виправляти свої помилки, самонавчатися, 

оволодівати методологією наукового пізнання світу та формувати  основи 

здорового способу життя. 

 Використання комп’ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання 

мобільним, чітко диференційованим та індивідуальним. Застосування ІКТ та 

ТРВЗ сприяє вирішенню проблеми змісту навчання біології, її нових форм і 

методів, значно підвищує рівень мотивації навчання, розширює можливості 

самостійної навчальної діяльності учнів у процесі вивчення курсу біології. 

  

 


