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Анотація: У статті висвітлюються ідеї академіка І. А. Зязюна щодо формування 

професійної компетентності вчителя як основи його педагогічної майстерності; на 

прикладі діяльності на базі обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей центру 

професійного саморозвитку вчителя «Школа педагогічної майстерності – 2017» 

акцентується увага на практико-методологічному значенні його педагогічної спадщини. 
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Annotation: The article explains the ideas of I. A. Zyazyun concerning the formation of 

professional competence of a teacher as the basic of his pedagogical mastery on the example of 
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Постановка проблеми. Рівень професійної компетентності педагога визначають 

його знання, уміння, досвід практичної діяльності, прагнення до саморозвитку, 

особистісні якості. Бути компетентним означає відповідати суспільним вимогам та 

викликам. Учитель мусить мати не лише фундаментальні знання з профільного предмету, 

високу загальну культуру, ґрунтовну дидактичну, методичну та методологічну 
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компетентність, мотивацію до особистісного та професійного зростання, навчання 

впродовж життя, а й педагогічну майстерність як вияв педагогом свого «Я» у професії як 

результат саморозвитку та самореалізації вчителя у педагогічній діяльності. 

«Нова школа потребує нового вчителя, який може стати агентом змін», саме так в 

Концептуальних засадах реформування середньої освіти «Нова українська школа» 

пояснено ідеологію змін, що закладені в проекті базового закону про освіту. Відповідно 

до презентованої Концепції серед восьми базових компонентів нової школи – 

умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно (Концепція 

«Нова українська школа» 2016). 

До особистості вчителя, до якості його професійно-педагогічної діяльності 

висуваються щораз нові, зрослі вимоги. Це, в свою чергу, повинно призвести до 

стимулювання інноваційної діяльності, педагогічної творчості й її вищого рівня – 

педагогічної майстерності. Критеріями майстерності педагога є доцільність (за 

спрямованістю), продуктивність (за результатами), діалогічність (за характером стосунків 

з учнями), оптимальність у виборі засобів, творчість (за змістом діяльності) (Зязюн І. А. 

2008, с. 88 ). 

Аналіз останніх досліджень й публікацій свідчить що теоретичні ідеї та 

організаційно-педагогічний досвід І. А. Зязюна, його провідні філософсько-педагогічні 

положення, що розвивають сутність людини, її виховання, основоположні ідеї 

педагогічної майстерності вчителя, залишаються актуальним і на сучасному етапі 

розвитку освіти. Дослідженням його спадщини присвячені публікації вітчизняних та 

зарубіжних учених: О. М. Боровік, Г. П. Васяновича, Т. М. Десятова, В. Г. Кременя, 

А. І. Кузьмінського, Т. Левовицького, О. А. Лавриненка, В. Ф. Моргуна, В. В. Рибалки, 

О. М. Семеног, Н. М. Тарасевич, Т. П. Усатенко, В. В. Ягупова та ін. 

Метою даної роботи є аналіз впливу, творчого практичного втілення педагогічних 

ідей академіка І. А. Зязюна в реаліях реформування освітньої галузі на становлення та 

розвиток вчителя-майстра педагогічної справи в умовах освітнього закладу для 

обдарованих дітей. 

Основна частина. Доля дарує кожному з нас Учителя. Щиро закохавши у свій 

предмет, він стане другом і порадником, прикладом у складній ситуації. поруч з ним 

можна побачити себе іншими очима і намагатися стати кращим, розумнішим, добрішим. 

Як це важливо мати такого Учителя у житті. Як писав американський письменник та 

історик Генрі Адамс (16.02.1838 – 27.03.1918 рр.), учитель дотикається до вічності: ніхто 
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не може сказати, де закінчується його вплив. Доля подарувала нам Учителя – Івана 

Андрійовича Зязюна. 

Наукова школа педагогічної майстерності, сучасні педагогічні дослідження та 

концепції в галузі педагогічної освіти і вся педагогічна наука кінця ХХ – початку 

ХХІ століття в значній мірі спираються на філософсько-педагогічні ідеї Івана 

Андрійовича Зязюна, його твори «Педагогічна майстерність», «Краса педагогічної дії», 

«Філософія педагогічної дії», «Педагогіка добра» та інші. 

Трактуючи педагогічну освіту, як процес й важливу умову розвитку духовності 

суспільства в цілому і кожного зокрема, вчений запропонував методологічні моделі 

розвитку, саморозвитку та самореалізації в освітньому процесі: 

 вільна модель – коли учень з допомогою учителя сам визначає інтенсивність і 

терміни навчальних занять, вільно планує час, самостійно обирає засоби учіння; 

 особистісна модель – учіння відбувається на високому рівні складності, проте, 

при цьому створюються умови для формування на уроці атмосфери довірливості, 

варіативності навчального процесу з урахуванням індивідуальних особливостей навчання 

(психологічна мета – дати загальний розвиток учням, у тому числі пізнавальний, 

емоційно-вольовий, моральний і естетичний); 

 розвивальна модель – націлена на перебудову навчальної діяльності учня для 

забезпечення теоретичного мислення, рефлексії, самостійності у вирішенні різних 

навчальних завдань; 

 активізуюча модель – спрямована на підвищення рівня пізнавальної активності 

учнів за рахунок включення в освітній процес проблемних ситуацій, опори на пізнавальні 

потреби та естетичні почуття; 

 формуюча модель – вплив на розумовий розвиток учня означає здійснення 

цілеспрямованого управління процесом засвоєння знань і умінь (Зязюн І. А. 2000, с. 11-

24). 

Нові освітні можливості, в тому числі інформаційно-комп’ютерні технології і в 

цілому технологізація освітньої діяльності та вимоги вимагають відмову від шаблонів 

традиційної освіти, формування нового та розвитку критичного мислення учасників 

освітнього процесу і головне – потребують від учителя вмінь самоорганізації та 

саморозвитку, педагогічної майстерності. 

До осмислення на високому теоретичному рівні філософсько-педагогічних ідей, 

зокрема, сутності і змісту категорії педагогічної майстерності, Іван Андрійович Зязюн 
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прийшов маючи за плечима роки практичної роботи у багатьох закладах освіти, займаючи 

посади ректора педагогічного інституту, директора науково-дослідного інституту, будучи 

першим міністром освіти незалежної України. 

Перебуваючи на посаді ректора Полтавського педінституту Іван Андрійович 

запровадив інноваційну форму відбору абітурієнтів на педагогічні спеціальності – 

творчий конкурс-співбесіду, під час якої у невимушеній формі виявлялись креативність і 

комунікативно-організаторські здібності майбутнього вчителя, діагностувалась його 

педагогічна спрямованість та здатність виконувати педагогічну діяльність. 

Саме ця та ще одна його ідея «школа-ВНЗ-школа», відповідно до якої школа має 

сама турбуватись про підготовку вчителів для себе, в т.ч. створюючи при навчальному 

закладі педагогічні класи, школи майбутнього вчителя інші форми допрофесійної 

педагогічної підготовки, виступаючи замовником і партнером вищого навчального 

закладу – привели академіка до Житомирського обласного педагогічного ліцею (таку 

назву мав наш навчальний заклад у 2009 році). 

Навчальним планом ліцею передбачені на старших курсах уроки педагогіки і, 

приїжджаючи до нас, Іван Андрійович щонайперше просив: «Дозвольте мені зустрітися з 

дітьми». Чудовий лектор і цікавий співрозмовник легко оволодівав дитячою аудиторією, 

реалізуючи принципи педагогічного партнерства, зв’язку педагогічної теорії і практики й 

переконував ліцеїстів у тому що морально-позитивне у стосунках і взаємодії людей, їхній 

діяльності і поведінці, зумовлюється, насамперед, повагою до свободи іншої люди. 

При зустрічах з учителями ліцею-інтернату академік, як дослідник феномену 

педагогічної майстерності, стверджував, що майстерність – найвищий вияв активності 

особистості вчителя в професійній діяльності, активності, яка будується на гуманізмі і 

розкривається в доцільному використанні методів і засобів педагогічної взаємодії у 

кожній конкретній ситуації навчання і виховання. Вона знаходить свій вияв у педагогічній 

техніці вчителя, його мовленні, мистецькій дії, організації мистецької взаємодії тощо. 

Відповідно до подання Івана Андрійовича Зязюна – в той час директора Інституту 

педагогічної освіти й освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, 

та Положення про Житомирський обласний центр «Академія педагогічної майстерності» 

наказом управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації від 18.06.2009 

року на базі Житомирського обласного педагогічного ліцею Житомирської обласної ради 

(з 02.12.2014 року відповідно до наказу № 329 управління освіти і науки 

облдержадміністрації змінено назву на комунальний заклад «Житомирський обласний 

ліцей-інтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради) створена на 
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громадських засадах обласна філія Академії педагогічної майстерності, яка з 22 червня 

2009 року дістала назву «Центр професійного саморозвитку вчителя «Академія 

педагогічної майстерності»», а з 19.01.2017 року – «Школа педагогічної майстерності – 

2017». 

Головою педагогічної ради Школи, на громадських засадах, обрана і працює донині 

Корінна Людмила Віталіївна – директор ліцею, заслужений працівник освіти України, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Житомирського державного 

університету імені Івана Франка, кавалер ордена княгині Ольги ІІІ ступеня, делегат ІІІ 

Всеукраїнського з’їзду працівників освіти, переможець всеукраїнського конкурсу 

«Директор ХХІ століття». До складу педагогічної ради за згодою засновників увійшли 

висококваліфіковані фахівці сфери освіти і науки Житомирщини. 

22-23 червня 2009 року відбулося перше засідання центру професійного 

саморозвитку вчителя. В його ході був організований теоретично-практичний спецкурс 

«Педагогічна майстерність в контексті компетентнісного підходу до педагогічної 

діяльності вчителя». Викладачі: дійсний член Національної академії педагогічних наук 

України, доктор філософських наук, професор Зязюн І. А.; доктор педагогічних наук, 

доцент Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

Лавріненко О. А.; науково-педагогічні працівники Інституту педагогічної освіти й освіти 

дорослих Національної академії педагогічних наук України.  

Для скоординованої діяльності Центру адміністрацією ліцею були придбані 

(кожному члену педагогічного колективу) підручник та хрестоматія «Педагогічна 

майстерність», розроблені авторським колективом під керівництвом І. А. Зязюна та 

посібник «Історія педагогічної майстерності», автором якого є О. А. Лавріненко. 

За сприяння педагогічної ради Центру педагогічним колективом ліцею в 2009-2017 

роках були проведені Всеукраїнські науково-практичні конференції: «Ключові аспекти 

розвитку здібностей та обдарованості старшокласників» (2009 р.); «Системний підхід у 

роботі з обдарованою молоддю» (2010 р.); «Шляхи і методи забезпечення подальшого 

творчого зростання обдарованої молоді» (2011 р.); «Роль Житомирського обласного 

педагогічного ліцею Житомирської обласної ради у становленні освітнього простору 

регіону» (2012 р.); «Сучасні психолого-педагогічні підходи до розвитку обдарованості 

учнів в умовах обласного ліцею-інтернату для обдарованої молоді» (2014 р.); 

«Організаційно-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу учасників навчально-

виховного процесу» (2015 р.); «Сучасні проблеми розробки і впровадження системи 

моніторингу якості освітнього процесу: теоретичні основи, досвід, перспективи» (2016 р.), 
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«Теорія і практика формування та розвитку педагогічної майстерності й творчого 

потенціалу вчителя як домінантних складових педагогічної дії» 3 лютого 2017 року. 

Проблеми організації педагогічної взаємодії на засадах гуманності і толерантності 

знайшли своє відображення в роботі на базі ліцею творчої групи учасників міжнародної 

науково-практичної конференції «Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті 

процесів глобалізації та інтеграції».  

Педагоги ліцею, реалізуючи навчальну програму «Основи педагогічної 

майстерності», головною метою вивчення якого є усвідомлення суті педагогічної 

майстерності і стимулювання потреби професійного саморозвитку вчителя у її досягненні, 

здійснюють науково-теоретичні та практичні дослідження з метою самоактуалізації, 

професійного самовдосконалення та саморозвитку. 

Лабораторно-практичні заняття, що проводяться з учителями та вихователями по 

формуванню в них майстерності спілкування у процесі різних етапів уроку: актуалізації 

суб’єктивного досвіду учнів, мотивації, застосування первинних знань та способів 

діяльності, викладу нового матеріалу, на етапах корекції знань, умінь та навичок, 

систематизації та узагальнення знань і способів діяльності, контролю засвоєння; в 

організації взаємодії під час групової роботи на уроці; опрацювання техніки активного 

слухання; тренінги, що покращують творче самопочуття вчителя на уроці; конкурси 

майстерності педагогічного спілкування в діалозі – все це заохочує педагога до створення 

успішної моделі власної педагогічної діяльності. Адже, як писав І. А. Зязюн: 

«…педагогічна майстерність – це комплекс властивостей особистості, що забезпечує 

самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі» 

(Зязюн І. А. 2008, с. 30). 

Системно здійснюється в навчальному закладі діагностика динаміки професійного 

саморозвитку вчителя, творчого потенціалу педагогів з метою визначення особливостей 

мотиваційного комплексу, якостей творчої особистості тощо. В дослідженнях виходимо з 

того, що розвиток творчого потенціалу учасників освітнього процесу стане ефективним, 

якщо у закладі освіти буде реалізовано наступний комплекс організаційно-педагогічних 

умов: 

 сформовано колектив професійно та психолого-педагогічно компетентних 

педагогів, що забезпечують організовану співтворчість учителів і учнів, коли 

компетентний вчитель виступає важливим фактором розвитку особистості ліцеїста, а 

відтак – розвитку його творчого потенціалу; 
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 реалізована система навчально-творчих задач, що забезпечують розвиток 

ліцеїстів у освітньому процесі, в тому числі залучення учнів та педагогів до науково-

дослідницької діяльності (захист проектів – індивідуальних і колективних, 

монопредметних і інтегрованих, освітніх і суспільно-громадських, участь в роботі 

наукового товариства «Інтелектуал»); 

 ефективно впроваджуються у навчально-виховний процес новітні освітні 

технології, що сприяють динамічному розвитку педагогічної майстерності педагогів, 

творчої активності лідерів учнівського самоврядування; 

 розвивальний акмепростір ліцею-інтернату як простір творчого становлення 

педагога та учня, простір спільного буття, перетворений усіма суб’єктами на фактор 

інтегративного впливу на процес розвитку та саморозвитку особистості; 

 налаштована дієва спрямованість на діалогічну взаємодію, залучення до 

організації навчально-виховного процесу різних соціальних інститутів, зокрема батьків, 

що забезпечує не тільки розумне об’єднання можливостей та зусиль в організації 

життєдіяльності учнів, а й створює умови для плідного співробітництва, взаємної поваги 

та відповідальності. 

Ведучими складовими процесу професійного саморозвитку вчителя, формування 

та розвитку творчого потенціалу учасників освітнього процесу виступають мотиваційно-

цільова компонента (ціннісне відношення до творчої діяльності, що виражене в інтересах, 

мотивах, установках в прагненні до діяльності, яка носить творчий характер); змістовна 

компонента (знання вміння, навички загальноосвітнього, спеціального та інноваційного 

характеру); операційно-діяльнісна компонента (способи діяльності, мисленнєві логічні 

операції, навички пізнавальної самостійності); рефлексивно-оціночна компонента 

(осмислення, самоаналіз та самооцінка власної творчої діяльності); контрольно-

корекційна компонента (моніторинг навчально-творчої діяльності, корекція та 

прогнозування). 

Реалізація передбачених завдань відбувається за виокремленими провідними 

напрямами, зокрема, створена міжпредметна творча група «Технологічний вектор» 

завданням якої є відбір, впровадження та адаптація ефективних педагогічних технологій і 

методик в освітній процес, виявлення факторів їх впливу на розвиток творчого потенціалу 

його учасників. 

Традиційно щороку на базі ліцею-інтернату організовується тематичне засідання 

«Майстерність організації педагогічної взаємодії у навчання та вихованні обдарованої 
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молоді». У його програмі – участь у традиційному методичному полілозі «Роль закладів 

освіти нового типу у забезпеченні подальшого творчого зростання обдарованої молоді», 

майстер-клас «Майстерність організації педагогічної взаємодії». 

Протягом 2009-2017 рр. педагогами ліцею в ході опрацювання дидактичного 

комплексу за редакцією І. А. Зязюна «Педагогічна майстерність» проводились науково-

теоретичні та практичні дослідження з проблем власної педагогічної діяльності з метою 

професійного самовдосконалення та саморозвитку. 

Їх результатами стали близько 70 інформаційно-методичних, науково-

дослідницьких матеріалів. Значна частина їх експонувались на обласній, національних та 

міжнародних виставках, форумах навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні», 

«Інноватика в сучасній освіті», «Сучасні заклади освіти». 

За період 2009-2016 рр. ліцей був учасником 15 виставок. За їх результатами 

педагогічний колектив здобув 11 золотих медалей від організаторів – Міністерства освіти 

і науки України та Національної академії педагогічних наук України у різних номінаціях. 

До прикладу: 

 14.03.2015 р. – VІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2015», 

педагогічний колектив ліцею-інтернату нагороджений дипломом І ступеня та золотою 

медаллю у номінації «Інноваційні технології виявлення навчання та підтримки розвитку 

обдарованих дітей і молоді; 

 17-19.03.2016 р. – VІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2016» – 

диплом I ступеня та золота медаль у номінації «Інноваційні форми розвитку професійної 

компетентності педагогічних працівників у закладах освіти"; 

 24-24 жовтня 2017 р. – ІХ Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» 

– диплом I ступеня та золота медаль у номінації «Застосування сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій для формування інформаційно-цифрової компетентності 

учасників освітнього процесу». 

Ліцей-інтернат неодноразово отримував почесні звання «Лідер сучасної освіти» та 

«Флагман освіти і науки України» за багаторічну науково-педагогічну діяльність з 

інноваційного розвитку освіти України від організаторів – Міністерства освіти і науки 

України та Національної Академії педагогічних наук України; почесні дипломи 

Міністерства освіти і науки України за творчу працю по створенню моделі інноваційної 

школи майбутнього. 

Ці здобутки стали можливі завдяки об’єднанню інтелектуальних та практичних 

можливостей засновників, членів педагогічної ради Центру з метою активізації науково-
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практичної діяльності вчителів, поглиблення її інтеграції з освітнім процесом, розвитку 

компетентностей педагогічних працівників ліцею та області в цілому. Адже на базі ліцею 

тільки в 2010-2017 рр. відбулися десять науково-методичних семінарів, семінарів-

практикумів за участю вчителів багатьох загальноосвітніх навчальних закладів області. 

Серед них: «Організаційне забезпечення та інформаційний менеджмент підтримки 

здібностей та обдарованості учнів» (2012 р.), «Критерії педагогічної майстерності 

сучасного вчителя» (2013 р.), «Організація науково-дослідної діяльності педагогів» 

(2014 р.), «Урок як навчальний діалог учителя з учнями» (2015 р.), «Домінантні складові 

педагогічної дії» (2016 р.). 

Педагоги ліцею мають змогу отримувати теоретичну підтримку засновників 

Школи педагогічної майстерності: для впровадження у освітній процес були отримані 

численні друковані видання науковців Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих 

Національної академії педагогічних наук України та Інституту модернізації змісту освіти 

Міністерства освіти і науки України, зокрема: «Розвиток педагогічної майстерності 

викладача ВНЗ педагогічного профілю в умовах інформаційно-технологічного 

суспільства» (колективна монографія за заг. ред. академіка Зязюна І. А.); «Розвиток 

педагогічної майстерності в умовах інформаційного суспільства: когнітивний аспект» 

(монографія Солдатенко М. М.); «Етнолінгводидактична культура педагога» (навчально-

методичний посібник Семеног О. М.); «Культура педагогічного менеджменту викладача 

ВНЗ непедагогічного профілю» (навчально-методичний посібник 

Іванова Т. В.);«Економіка освіти і управління» (навчальний посібник Падалка О. С.) та ін. 

Засідання Центру у 2010-2014 рр. проводились у формі педагогічних читань 

«Реалізація ідей європейської та національної освіти в умовах сучасної школи», в ході 

яких відбувся майстер-клас доктора філософських наук І. А. Зязюна «Учіння – виховання 

як психологічна система дій та взаємодій». 

Окремий аспект діяльності педагогічної ради центру професійного саморозвитку 

вчителя «Школа педагогічної майстерності» – розробка та реалізація спільно з установами 

– засновниками науково-дослідних проектів, освітніх та виховних програм з метою 

підвищення ефективності наукових досліджень, розширення і поглиблення наукового 

співробітництва. 

З 2014 року на базі комунального закладу «Житомирський обласний ліцей-інтернат 

для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради проводиться дослідно-

експериментальна робота за темою «Організаційно-педагогічні умови розвитку творчого 

потенціалу учасників навчально-виховного процесу». За її результатами на базі ліцею-
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інтернату проведені всеукраїнські науково-практичні конференції, матеріали яких 

представлено в збірках наукових статей: «Розвиток творчого потенціалу учасників 

навчально-виховного процесу як запорука якісних змін освітнього середовища 

навчального закладу» (рішення Вченої ради Житомирського державного університету 

імені Івана Франка, протокол №10 від 27.05.2016 р.); «Формування та розвиток 

педагогічної майстерності й творчого потенціалу вчителя як домінантних складових 

педагогічної дії: теорія і практика» (рішення Вченої ради Житомирського державного 

університету імені Івана Франка, протокол №3 від 23.06.2017 р.). 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.01.2017 року №79 

«Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Теоретико-методологічні 

засади моделювання розвитку авторських шкіл» на базі загальноосвітніх навчальних 

закладів України на 2017-2021 роки», обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей 

входить до базових навчальних закладів дослідження за темою: «Ліцей – авторський 

навчальний заклад «Школа становлення відповідального громадянина»». Практика 

інноваційного розвитку моделі авторської школи ліцею-інтернату, спрямована на 

виховання успішного та конкурентоспроможного учня – громадянина нашої держави та 

професійного зростання вчителя у контексті практичної реалізації основних положень 

Концепції «Нова українська школа» представлена у науково-методичному посібнику 

«Авторська школа в Україні», що схвалена комісією з питань інноваційної діяльності й 

дослідно-експериментальної роботи з проблем виховання, розвитку дітей та учнівської 

молоді загальноосвітніх навчальних закладів Науково-методичної ради з питань освіти 

МОН України. 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 03.01.2018 року прийнято 

рішення зареєструвати авторське право на Науковий твір «Авторська модель «Школа 

становлення відповідального громадянина»; автор Корінна Людмила Віталіївна 

(свідоцтво №75769). 

До участі в засіданні Центру завжди запрошуються слухачі курсів підвищення 

кваліфікації при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, студенти та 

аспіранти державного університету імені Івана Франка відповідно до існуючої угоди між 

ліцеєм та комунальним закладом «Житомирський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Житомирської обласної ради. 

Традиційно, починаючи з 2009 року, педагогічні працівники ліцею-інтернату члени 

центру професійного саморозвитку вчителя стають організаторами науково-практичних 
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конференцій, круглих столів, семінарів; як на своїй базі, так і в ході національних та 

міжнародних освітянських виставок. До прикладу: 

 1 березня 2012 р. – всеукраїнський науково-практичний семінар «Інноваційні 

технології виявлення, навчання і підтримки розвитку обдарованої молоді»; 

 18 квітня 2012 р. – ліцей співорганізатор представницької конференції 

«Акмеологічні аспекти проектування особистісного розвитку обдарованої дитини»; 

 16 жовтня 2012 р. – всеукраїнський семінар «Мала академія наук «Інтелектуал»: 

від науково-дослідницької роботи – до вершин науки» за участю наукових співробітників 

центру «Мала Академія Наук України»; 

 25 лютого 2013 р. – науково-практичний семінар «Організація науково-

дослідної роботи в ліцеї» за участю педагогів Житомирської, Київської, Рівненської та 

Чернігівської областей; 

 22 жовтня 2013 р. – круглий стіл для педагогів-учасників «Інноваційні проекти 

як основа формування творчої особистості»; 

 12 березня 2015 р. – семінар «Організаційно-педагогічні умови розвитку 

творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу» за участі педагогів 

Чернігівської та Рівненської областей; 

 17 березня 2016 р. – круглий стіл «Інноваційні форми розвитку професійної 

компетентності педагогічних працівників у закладах освіти» разом з науковцями ДУ 

«Інститут модернізації змісту освіти». 

 24 жовтня 2017 р. – всеукраїнський семінар «Роль сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій у розвитку творчого потенціалу учасників освітнього 

процесу». 

Інформація та матеріали, отримані в ході участі у роботі семінарів, круглих столів, 

конференцій стають предметом обговорення на засіданнях педагогічної ради Центру, 

методичних комісій, науково-методичної ради ліцею. 

Серед основних завдань обласного центру професійного саморозвитку вчителя – 

формування в педагогів потреби професійного розвитку впродовж життя, розробка та 

реалізація науково-дослідних проектів, інформаційно-методичних напрацювань з 

практики педагогічної діяльності. 

З метою підтримки і розвитку перспективних надбань та освітніх ініціатив 

педагогів ліцею-інтернату, популяризації кращого досвіду їх професійної діяльності, 

впровадженню новітніх технологій у освітню практику у навчальному закладі працює 
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постійно-діюча педагогічна виставка «Інноваційні педагогічні технології, творчі доробки, 

передові педагогічні ідеї та знахідки педагогів ліцею». 

Її діяльність передбачає: 

 організацію вивчення та аналізу існуючої педагогічної теорії і практики з 

проблеми розвитку творчого потенціалу учасників освітнього процесу у відповідності з 

планом роботи Центру та програмою дослідно-експериментальної роботи на базі ліцею; 

 системну класифікацію інноваційних технологій та їх елементів, інтерактивних 

форм і методів роботи, що їх застосовують у педагогічній діяльності члени тієї чи іншої 

методичної комісії чи творчої групи, згідно тематичних номінацій. 

Кращі виставкові матеріали заносяться до каталогу з відповідними анотаціями та 

розміщуються на сайті ліцею-інтернату. Це забезпечує традиційне представництво 

педагогічного колективу навчального закладу на обласній педагогічній виставці «Сучасна 

освіта Житомирщини» (щорічно в березні), міжнародних та освітянських виставках, 

форумах. 

 До щорічного каталогу перспективного педагогічного досвіду вчителів 

Житомирської області занесені: 

Корінна Людмила Віталіївна, директор КЗ «Житомирський обласний ліцей-

інтернат для обдарованих дітей», кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений 

працівник освіти України, тема досвіду «Інноваційні технології виявлення, навчання та 

підтримки розвитку обдарованих дітей та молоді». Нагороджена дипломом І ступеня 

(наказ управління освіти і науки облдержадміністрації від 14.03.2016 року №73) у 

номінації «Організація внутрішньо-шкільної науково-методичної роботи». 

У номінації «Шляхи реалізації профільного навчання закладу в контексті 

компетентнісного та діяльнісного підходів»: 

- Міщенко Валентина Олексіївна, вчитель-методист біології, тема досвіду: 

«Формування практичних вмінь учнів в процесі виконання лабораторних та 

практичних робіт з біології»; 

- Позднякова Лариса Костянтинівна, вчитель-методист хімії, тема досвіду: «Групова 

навчальна діяльність учнів як засіб реалізації діяльнісного підходу на уроках хімії»; 

- Томляк Микола Іванович, вчитель-методист географії, тема досвіду: «Організація 

навчально-дослідницької роботи з географії»; 

- Калачова Лариса Володимирівна, вчитель-методист математики, тема досвіду: 

«Реалізація принципів лекційно-практичної форми викладання математики у старшій 
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школі» та багато інших педагогів закладу освіти. та багато інших педагогів закладу 

освіти. 

На сьогодні співпраця з виконання заходів у межах узгодженої діяльності «Школи 

педагогічної майстерності – 2017» та громадської науково педагогічної організації 

«Академія педагогічної майстерності та навчання дорослих імені І. А. Зязюна» 

забезпечується угодою про науково-методичне партнерство між Інститутом педагогічної 

освіти дорослих НАПН України та спрямована на розвиток педагогічної майстерності, 

професійний саморозвиток вчителів; поширення передових наукових знань у галузі 

педагогіки, психології, філософії освіти, андрагогіки, театральної педагогіки; організацію 

самоосвіти, підвищення рівня професійно-педагогічних компетенцій; опанування 

новітніми методами, методиками та інтерактивними технологіями педагогічної взаємодії. 

3 лютого 2017 року відповідно до плану роботи «Школи педагогічної майстерності 

– 2017» відбулася всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика 

формування та розвитку педагогічної майстерності й творчого потенціалу вчителя як 

домінантних складових педагогічної дії». З програмними доповідями виступили: 

Дубасенюк О. А., доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки 

Житомирського державного університету імені Івана Франка – «Професійна 

компетентність учителя як основа його педагогічної майстерності у контексті ідей 

академіка І. А. Зязюна»; Лавріненко О. А., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

відділу змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України – «Стратегічні домінанти педагогічної майстерності у 

саморозвитку особистості вчителя»; Мозговий В. Л., доктор педагогічних наук, доцент, 

директор громадської науково-педагогічної організації «Академія педагогічної 

майстерності та навчання дорослих імені І. А. Зязюна» – «Режисура педагогічної дії». 

Метою та завданнями конференції стало об’єднання творчих зусиль учених, 

педагогів щодо вивчення й розповсюдження досвіду впровадження нових підходів до 

становлення, розвитку та саморозвитку професійних компетентностей учителя, розробки 

нових технологій професійного зростання педагога до рівня професійної майстерності а 

також розширення та поглиблення наукового співробітництва в рамках «ліцей-ВНЗ». 

Висновки. Вчитель, його майстерність, його талант – невичерпне джерело 

багатства народу, який прагне до інтелектуальної, етико-естетичної культури в часи 

усіляких потрясінь і негараздів (Зязюн І. А. 1997, с. 5). 

Професійна майстерність, компетентність є результатом освіти, самоосвіти і 

саморозвитку педагога впродовж життя. Вона визначається досвідом та індивідуальними 



100 

 

здібностями людини, її прагненням до безперервної самоосвіти й самовдосконалення, 

творчим ставленням до справи. Домінуючим чинником установленні педагогічної 

майстерності,професійної компетентності є особистість вчителя, його творчий 

потенціал,внутрішня мотивація до саморозвитку. 

Центр професійного саморозвитку вчителя «Школа педагогічної майстерності» 

продукує усвідомлення вчителями суті педагогічної майстерності, формує в них потреби 

професійного розвитку впродовж життя, спрямовує професійний розвиток вчителя у 

напрямах організації педагогічної взаємодії на засадах гуманності, толерантності; аналізу 

педагогічної ситуації на засадах професіональної педагогічної взаємодії; вдосконалення 

техніки управління прийомами налагодження контакту у педагогічній взаємодії «вчитель-

учень», «вчитель-батьки»; усвідомлення необхідності об’єктивного самоаналізу, 

самоконтролю, самовиховання, постійної праці над своєю професійною майстерністю 

(Зязюн І. А. 1997, с. 30). 

Професійна майстерність вчителя є важливим компонентом особистості педагога, 

творчим чинником, здатним пробудити душу учня, вона є і метою, і результатом 

педагогічного впливу системи освіти на особистість учителя. 

Ліцей-інтернат – це навчальний заклад для обдарованих дітей, який постійно 

розвивається. Його головна рушійна сила – це педагогічний колектив, здатний вчити й 

навчатися, виховувати і самовдосконалюватись. Наша педагогічна сім’я поєднує майстрів 

педагогічної праці та молодих фахівців. Формула педагогічного успіху – відданість справі, 

поєднання досвіду з ентузіазмом молодості, творчий пошук. 

Ми гордимося, що в історію навчального закладу завжди вписана могутня постать 

Івана Андрійовича Зязюна – філософа, педагога і організатора освіти України, доктора 

філософських наук, професора, дійсного члена Національної академії педагогічних наук 

України, – знаного і шанованого в освітньому просторі України. Але не його посади і не 

тільки численні наукові праці, оригінальні ідеї, яскрава науково-педагогічна діяльність, а 

і сама його видатна Особистість: Педагога, Філософа, Вченого, Людини, Майстра 

педагогічної дії залишить свій яскравий слід в педагогіці України, поряд з шанованими 

ним А. С. Макаренком та В. О. Сухомлинським. 
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