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ВСТУП 

 

 

Сучасного педагога пов’язують з його творчою самостійністю, високим 

інтелектуальним і моральним потенціалом, з його професійною 

компетентністю і культурним рівнем.  

Вдосконалення якості освітнього процесу в позашкільних  навчальних 

закладах, підвищення ефективності навчання напряму залежать від рівня 

підготовки педагогів. Одним із ключових показників рівня їх підготовки є 

самоосвіта. 

Самоосвіта передбачає розвиток педагога як особистості і 

професіонала, сприяє підвищенню рівня його професійної компетентності і 

вдосконаленню особистісних якостей, педагогічних здібностей і практичних 

умінь. 

Здатність до самоосвіти не формується у педагога одночасно з 

отриманням диплому педагогічного вузу, а розвивається поступово під час 

аналізу та самоаналізу діяльності, в процесі роботи з різними джерелами 

інформації. Потреба в самоосвіті може виникати на будь-якому етапі 

професійного росту педагога, якщо педагог хоче зайняти гідне місце в 

суспільстві через професію та утвердити себе в цій ролі. 

В класифікації Р. Фулера представлені три стадії професійного 

становлення педагога, кожна з яких обов’язково супроводжується процесом 

самоосвіти: 

* «виживання» (перший рік роботи, який відмічається особистісними 

професійними ускладненнями); 

* «адаптація» (від 2 до 5 років роботи, характеризується особливою 

увагою вчителя до своєї професійної діяльності); 

 * «зрілість» (від 6 до 8 років роботи, характеризується намаганням 

переосмислити свій досвід і бажанням самостійного педагогічного  
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Дослідження/ 

Необхідність самоосвіти диктується, з однієї сторони самою 

специфікою  педагогічної діяльності, її соціальною роллю, з другої сторони -  

реаліями і тенденціями сьогодення, яке пов’язане з постійно мінливими 

умовами педагогічної праці, потребами суспільства, розвитком науки і 

практики, з вимогами до людини, її здатністю швидко і адекватно реагувати 

на зміну суспільних процесів і ситуацій, готовності переорієнтувати свою 

діяльність на вирішення більш складних завдань. 

Суть самоосвіти полягає в оволодінні технікою і культурою розумової 

праці, умінні долати проблеми, самостійно працювати не тільки над 

особистісним самовдосконаленням, але і професійним. 

Зміст самоосвіти виражається в задоволенні пізнавальної активності, 

зростаючої потреби педагога в самореалізації шляхом безперервної 

самоосвіти. 

          Вдосконалення якості навчання і виховання в позашкільних навчальних 

закладах  залежить від рівня підготовки й обізнаності педагога – незаперечна 

істина. Самоосвіта – це потреба творчої і відповідальної людини будь-якої 

професії. Державна політика в галузі освіти направлена на створення умов 

дати кожному бажаючому можливість реалізувати свій потенціал у різних 

видах діяльності. 

Мета самоосвіти педагогів позашкілля – розвиток особистості педагога 

і підвищення на цій основі рівня його кваліфікації, професіоналізму, 

продуктивної діяльності, збагачення та вдосконалення методів навчально-

виховного процесу. 

Завдання, які з цього виходять: 

- планувати навчально-виховний процес з учнями враховуючи 

конкретні умови соціуму; 

- творчо застосовувати професійно-педагогічні знання у вирішенні 

конкретних освітніх і виховних завдань з урахуванням вікових, 

індивідуальних, соціально-психологічних особливостей дітей; 



5 

 

- обирати і творчо застосовувати методи, засоби і сучасні 

технології у відповідності з поставленими завданнями; 

- формувати знання, уміння, навики, необхідні вихованцям, для 

успішної соціалізації. 

Що спонукає педагога до самоосвіти? 

 Специфіка професії (публічність професії і вимоги до неї) 

 Орієнтація в спектрі навчальних програм (готовність до змін) 

 Пізнання себе, своїх сильних і слабких сторін (пошук свого 

«моменту істини», який дозволяє зробити навчальні заняття своїми, 

індивідуальними, неповторними) 

 Побудова кар’єри (треба намагатися отримати визнання тих, хто 

замовляє освітні послуги) 

 Атестація (відповідність сучасним вимогам) 

 Конкуренція (необхідно культивувати в себе уміння конкурувати) 

 Громадська думка (намагатися йти «в ногу з часом») 

 Інтерес (педагога, що виконує свою роботу за шаблоном, чекає 

згодом розчарування) 

 Особиста мотивація (бажання творчості) 

Показником ефективності педагогічної самоосвіти є, перш за все, 

якість організованого вчителем освітнього процесу. Успішне 

самовдосконалення педагога передбачає, що планку вимог самому собі він 

встановлює вище своїх теперішніх умінь і навичок. 

2. Під самоосвітою традиційно розуміють пізнавальну діяльність 

людини, яка: 

* здійснюється добровільно; 

* управляється самою людиною; 

* необхідна для усвідомленого вдосконалення будь-яких якостей 

людини.  
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РОЗДІЛ 1. САМООСВІТА, ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОФЕСІЙНОГО 

РОСТУ 

 

Самоосвіта – це вища форма самовираження особистості, це вид творчої 

діяльності, в процесі якої людина саморозвивається і змінюється, створюючи 

не тільки духовні, а й матеріальні цінності, які відіграють не тільки 

об’єктивну суспільну, а й суб’єктивну значимість. 

                                                            А. Г. Мисливченко, І. Л. Наумченко. 

 

Самоосвіта – це: 

 здобуття знань шляхом самостійних занять без допомоги 

викладача; 

 процес усвідомленої самостійної пізнавальної діяльності; 

 потреба творчої і відповідальної людини; 

 одна з форм підвищення кваліфікації педагога. 

 

Якщо уявити діяльність вчителя в області самоосвіти списком дієслів, 

то отримаємо такі з них: 

* читати                                      * спостерігати 

* вивчати                                    * писати 

* апробовувати                          * відвідувати 

* аналізувати                              * вдосконалювати 

 

Складові процесу самоосвіти педагога пояснюють практичну область 

застосування цих дієслів: 

- читати літературу, все що цікаво, що розвиває, що знадобиться; 

- вивчати і застосовувати нові педагогічні технології, форми, 

методи і прийоми навчання; 

- відвідувати уроки колег і приймати участь в обміні досвідом; 

- періодично проводити самоаналіз своєї професійної діяльності; 
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- вдосконалювати свої знання в різних областях – сучасної і 

класичної психології, підвищувати рівень ерудиції, загальної культури. 

 

Основні напрямки, в яких педагогу необхідно займатися самоосвітою: 

 професійний (предмет викладання); 

 психолого-педагогічний (орієнтир на учнів та їх батьків); 

 психологічний (імідж, спілкування, мистецтво впливу); 

 методичний (педагогічні технології, форми, методи і прийоми 

навчання); 

 правовий; 

 естетичний; 

 іноземні мови; 

 інформаційно-комунікативні технології та ін. 

Список можна вважати незакінченим, адже кожен педагог зможе 

доповнити цей список власними, важливими на його погляд напрямами. 

 

Види діяльності, які використовують в процесі самоосвіти: 

1. Систематичне підвищення кваліфікації, орієнтуючись на запити і 

інтереси. 

2. Вивчення періодичних видань і фахової літератури. 

3. Створення реєстру педагогічної літератури по обраній темі. 

4. Відвідання занять колег, майстер-класів, семінарів, тренінгів. 

5. Проведення особистих занять в рамках теми з обов’язковим 

самоаналізом (рефлексія). 

6. Розробка авторських дидактичних систем в рамках самоосвіти. 

7. Підготовка теоретичної частини з теми самоосвіти. 

8. Участь в методичних конкурсах різного рівня (Всеукраїнських, 

обласних, міських). 

9. Презентація особистого досвіду серед колег. 



8 

 

10. Використання можливостей Інтернет з метою підвищення 

майстерності. 

11. Створення особистого Блогу з розміщенням матеріалів, своїх 

наробок, здобутків. 

12. Самодіагностика, поширення ідей та досвіду. 

 

Педагог, який займається самоосвітою, який він ? 

- креативний; 

- володіючий сучасними освітніми технологіями; 

- ефективно взаємодіючий з сім’ями вихованців; 

- відкритий новизні; 

- мотивований на роботу з учнями; 

- здібний до особистісного й професійного розвитку. 

 

Професійну діяльність вчителя інколи називають служінням. Педагог – 

професія творча. Навчити творчості не можна, але спонукати педагогів 

зробити декілька кроків у своєму професійному розвитку можливо. Для 

цього необхідні умови, які «допоможуть включитися в процес». Недарма 

сказано, що людство всього успішніше розвивалось шляхом самоосвіти. 

Життєдіяльність видатних особистостей, переконує нас в тому, що 

критичне відношення до себе, до результатів своєї діяльності більше всього 

стимулює людину до постійного самовдосконалення. 

Альберт Ейнштейн вважав себе не талановитим, а працелюбом, і свої 

досягнення в області науки  відносив на велику  працездатність. 

Вчені говорять, що знання, якими розпоряджається людство подвоюються 

кожні десять років. Тільки шляхом самоосвіти і творчих пошуків педагог  

досягне своєї майстерності. 



9 

 

РОЗДІЛ 2. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМООСВІТИ 

 

 

 

Для закладу освіти, який працює в режимі розвитку, важливо, щоб всі 

педагоги були залучені в творчу діяльність, яка основана на самоосвіті і  

готові приймати участь у цьому процесі. 

Форми самоосвіти поділяються на групові та індивідуальні. До 

групових форм відносяться: спеціальна освітня підготовка (вища освіта, чи 

друга спеціальність), підвищення кваліфікації (курси, ІПО, тощо). 

Індивідуальну форму самоосвіти вважають самою продуктивною та 

ефективною, тому що вона здійснюється з ініціативи самої людини.  

Індивідуальна робота з самоосвіти може включати в себе : 

- систему роботи педагога (володіння технологією) по самоосвіті; 

- підвищення якості викладання; 

- проведення відкритих занять; 

- проведення майстер-класів; 

- виступи на нарадах, педрадах; 

- розробка і запровадження дидактичних матеріалів (тестів, 

наочностей); 

- розробка і проведення занять з використанням інновацій; 

- створення комплекту педагогічних розробок; 

- друкування цих матеріалів у періодичних виданнях; 

- розробка методичних рекомендацій; 

- розвиток (вдосконалення) професійних компетентностей; 

- підвищення (підтвердження) професійної категорії; 

- підвищення якості знань вихованців, динаміка їх особистісного 

розвитку. 
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Мету самоосвіти в нашому Центрі ми розглядаємо як:  

- усвідомлення необхідності самоосвітньої діяльності кожним 

педагогом; 

- підвищення рівня професійної майстерності; 

- засвоєння складових процесу самоосвіти; 

- набуття вмінь розробляти план самоосвіти; 

- оформлення результатів роботи по самоосвіті. 

У даному напрямку ми використовуємо такі форми роботи: 

* практичні заняття; 

* тренінги; 

* групові форми роботи. 

Умовно виділили 4 рівня самоосвіти. Знаючи характерні особливості 

кожного з них, педагог зможе визначити свій індивідуальний рівень, що 

дасть йому змогу об’єктивно підійти до самооцінки себе.  

Наприклад:  

- перший рівень (низький) – діяльність педагога спонтанна, 

безсистемна в плані самоосвіти (напередодні перевірки, на вимогу 

адміністрації); 

- другий рівень (середній) – характеризується ситуативною 

самоосвітою; 

- третій рівень (високий) – характерна систематична 

цілеспрямована самоосвіта; 

- найвищий рівень – присутній тим педагогам, для яких даний вид 

діяльності став життєво необхідним і носить дослідницький характер. 

Як правило, це педагоги зі стажем та вмотивовані вчителі. Педагоги зі 

стажем не тільки поповнюють скарбничку своїх знань, але і знаходять  

ефективні, пріоритетні для себе прийоми роботи з дітьми та батьками. 

Наприклад, анкетування з питань професійних утруднень і потреб 

педагогів на початок навчального року показало, що основними формами 

самоосвіти керівників гуртків у нашому Центрі є: 
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 проходження курсів підвищення кваліфікації; 

 дистанційне навчання; 

 планування системи роботи з молодими педагогами; 

 самоосвітня діяльність педагогів (наявність планів, звітів, 

моніторинг результатів діяльності); 

 робота над методичною проблемною темою (опрацювання 

індивідуальної теми кожним педагогом); 

  проведення семінарів, майстер-класів, практичних занять,   

ділових ігр, взаємовідвідування занять; 

 участь у творчих педагогічних конкурсах («Кращий план-

конспект заняття», «Кращу методичну розробку», «Кращий керівник 

гуртка»,та ін.) 

 постійно діюча, працююча за планом роботи Центру школа 

педагогічної майстерності (ШПМ). 

В ЦДЮТ ведеться планомірна робота по вивченню і запровадженню 

стандартів сучасної позашкільної освіти. 

План проходження курсів підвищення кваліфікації виконується 

своєчасно і складає   99%. 

В рамках внутрішнього проходження контролю за процесом 

самоосвіти здійснювались такі заходи:  

- вивчення новинок педагогічної літератури; 

- педагоги, які атестуються, проводили відкриті уроки та виховні 

заходи; 

- на особистих блогах керівники гуртків розміщували матеріали по 

самоосвіті; 

- вчителі готували презентації результатів діяльності в різних форматах 

(портфоліо, фотоколажі, слайди); 

- готували виступи на педагогічні ради, методичні семінари; 
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- проводили майстер-класи для керівників гуртків та для учнів шкіл, 

про що свідчать сертифікати і дипломи. 

Методична служба орієнтувала педагогів у цьому напрямку на 

самоконтроль і аналіз своєї діяльності, на оцінку результатів навчального 

процесу. Неможливо досягти добрих результатів, не розвиваючись, не 

намагаючись пізнати нове. 
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РОЗДІЛ 3. ДІАГНОСТИКА І ПЛАНУВАННЯ ПРОЦЕСУ 

САМООСВІТИ 

 

 

 

Для вивчення комунікативної культури педагогів була проведена 

діагностика. В ході її проведення була висунута гіпотеза: якщо у педагогів 

достатній рівень комунікаційної компетентності, то покращується процес 

засвоєння знань і умінь вихованців, відповідно підвищується ефективність 

педагогічної діяльності. Були використані методики: 

«Рівень педагогічної співпраці в процесі навчання» (анкета 1). 

В анкеті прийняли участь 39 педагогів. Результати анкетування 

показали, що рівень педагогічного співробітництва у 73% опитаних педагогів 

в нормі, 27 % високий.  

Але є педагоги, яким необхідно самим звернути увагу на цей аспект. 

В анкеті 2 – «Вчитель очима учнів» (О. Рябов) було запропоновано 15 

тверджень, за яким оцінювались керівники гуртків різних профілів. Результат 

– діаграма, яка вказує на ступінь задоволеності викладанням.  Анкета 

показала, що основним компонентом відношення дітей до вчителя є перш за 

все – емоційний компонент. На другому місці – оцінка педагога як 

спеціаліста. На третьому місці – оцінка того, як вдало складаються 

відношення педагог – вихованець. 

Висновок, який ми зробили за результатами цієї анкети свідчить, що 

особливе значення для дітей має довіра до вчителя, задоволення від роботи, 

результати діяльності.  

Якщо аналізувати за окремими напрямками, то маємо такі результати: в 

середньому:30% задоволені викладанням предмета на високому рівні; 

68% на середньому рівні;  2%на низькому рівні. 



14 

 

З метою підвищення рівня професійної компетентності підготовлена і 

рекомендована пам’ятка - «Якими комунікативними навиками повинен 

володіти вчитель». 

Самий головний результат всіх форм самоосвіти – розвиток творчої 

особистості, вихід педагога на новий професійний рівень. Чим більше 

інформації, методів й інструментів у своїй роботі використовує педагог, тим 

більший ефект від його роботи. Ніякий сучасний комп’ютер і самий швидкий 

Інтернет  не замінить педагогу саме головне – бажання педагога і здатність 

(здібність) творити, вчитися, експериментувати і ділитися своїми знаннями й 

досвідом, набутими в процесі самоосвіти. На якому б етапі життєвого і 

професійного шляху не знаходився педагог, він ніколи не зможе вважати 

свою освіту завершеною, а свою професійну концепцію остаточно 

сформованою. Мета самоосвіти не зупинятися на досягнутому, прагнути 

постійного вдосконалення, або, як вірно сказано: «удосконалюйся, 

вдосконалюючи все навколо себе…». 

 Програма саморозвитку педагогів – це програма дій по досягненню 

конкретної мети з урахуванням вимог професії до людини. В педагогіці така 

робота над собою називається  самовихованням і саморозвитком.  

Самовиховання і саморозвиток – це цілеспрямована практична 

діяльність, направлена на можливо повну реалізацію людиною себе як 

особистості. 

Як показує практика, в цій області, не всі педагоги можуть самостійно 

проявляти ініціативу з метою переосмислення і перебудови своєї діяльності, 

інколи їм потрібна допомога в питанні формулювання теми, складання 

плану, визначення перспектив своєї діяльності. 

Педагоги не завжди вміють: 

 розставити акценти на головному, тобто на тому, що могло б 

забезпечити їм успіх в діяльності; 
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 не завжди уявляють мету своєї педагогічної праці, тобто того, що 

треба розуміти під результатом своєї праці, і те, як його виміряти, як 

діагностувати; 

 маючи досвід, практику, нерідко не використовують систему 

ідей, спираючись на які можна успішно просуватись до вершин педагогічної 

майстерності і педагогічної творчості. 

 

3.1.Практикум «Оцінка рівня готовності педагога до самоосвіти» 

 

Для визначення рівня готовності педагогів до самоосвіти можна 

використати метод анкетування:  

 

Діагностична анкета - 1 

для виявлення утруднень педагога позашкільної освіти 

_______________________________________________________ 

 

№ Зміст об’єктів спостереження Показник 

 Знання:  

1. Зміст предмету  

2. Методика  викладання предмету  

3. Основні питання педагогіки і психології  

 Уміння:  

1. Визначати цілі заняття:  

2. Підбирати зміст матеріалу до заняття у відповідності 

з поставленою метою 

 

3. Планувати і організовувати самостійну діяльність 

учнів 

 

4. Використовувати різноманітні форми роботи на 

занятті 

 

5. Здійснювати диференційний підхід до навчання  
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6. Оцінювати результат згідно поставленої мети  

7. Відслідковувати результати діяльності вихованців у 

навчальних групах 

 

8. Організовувати роботу з ліквідації прогалин у 

знаннях 

 

9. Розвивати і підтримувати інтерес до знань  

10. Ясно і чітко викладати матеріал  

 

Наявність перерахованих параметрів відзначаються знаком «+», 

використання на високому рівні «++», відсутність або невдале застосування знаком 

«-». 

 

Анкета-2 

«Вивчення задоволеності педагога життєдіяльністю в освітньому закладі» 

 

1. Що викликає у вас отримання абсолютно нової інформації в сфері 

розвитку навчального закладу? 

o Інтерес; 

o Бажання самостійно вивчити більше; 

o Бажання підвищити кваліфікацію; 

o Байдужість; 

o Інше. 

2. Як часто ви відчуваєте труднощі в своїй педагогічній діяльності? 

 Постійно; 

 Інколи; 

 Ніколи; 

 Складно відповісти. 

3.  Як ви оцінюєте педагогічний колектив? 

*   Дружній; 

*  Недружній; 

*  Ваш варіант відповіді. 

4. Як ви почуваєте себе в колективі? 



17 

 

 Комфортно; 

 Добре; 

 Задовільно; 

 Погано. 

5.  Яка ваша позиція з питань позашкільної освіти? 

 Постійно працюю над підвищенням рівня знань; 

 Займаюсь за необхідністю; 

 Вважаю що знань достатньо; 

 Підвищую кваліфікацію; 

 Інше. 

6. Ви задоволені результатами своєї педагогічної діяльності? 

 Задоволений повністю; 

 В основному задоволений; 

 Не задоволений; 

 Складно відповісти. 

 

Анкета – 3 

«Здатність педагога до самоосвіти» 

 

Шановний колего! Просимо Вас відповісти на питання анкети.  

Мета: виявити здатність педагога до самоосвіти.  

 

Дайте відповіді на питання, та поставте бали: 

5 – якщо дане твердження  повністю відповідає дійсності;  

4 – скоріше так, ніж ні;  

3 – і так, і ні;  

2 – скоріше не відповідає;  

1 – не відповідає.  

 

Я намагаюся вивчати себе. 
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Я залишаю час для розвитку, яким би я зайнятим не був (не була). 

Я шукаю зворотній зв’язок, так  як, це допомагає пізнати і оцінити 

себе.  

Я рефлексую свою діяльність, залишаючи для цього час.  

Я аналізую свої почуття і досвід.  

Я дискутую з питань, які мене цікавлять.  

Я вірю в свої можливості.  

Я намагаюсь читати спеціальну літературу.  

Я відчуваю той вплив, який здійснюють на мене оточуючі люди.  

Я займаюсь своїм професійним розвитком і отримую позитивні 

результати.  

Я отримую  задоволення від засвоєння нового. Відповідальність мене 

не лякає. 

Я позитивно віднеслась би (віднісся б) до свого просування по службі.  

 

Порахуйте загальну суму балів: 75-55 – активний розвиток; 54-36 – 

відсутня  система саморозвитку, орієнтація на розвиток дуже  залежить від 

умов; 35-15 – пасивний розвиток. 

 

3.2. План роботи по самоосвіті 

 

Кожен педагог складає особистий план самоосвіти для професійного 

росту, на підставі перерахованих пунктів, конкретизувавши його зміст. 

 

Інтерес (чого хочу?) 

 Визначення професійних потреб 

 Мета, завдання 
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План ( як досягти ?) 

 Вибір дій (що треба зробити?) 

 Визначення їх послідовності 

 Визначення термінів 

 

 

Робота 

 Навчання і виховання (що роблю ?) 

 Оформлення навчальних занять і виховних заходів (за 

допомогою чого?) 

 Збір інформації для аналізу (як вдається, що отримали?) 

 

 

Аналіз 

 Що вдалось 

 Що не вдалось (чому?) 

 

 

                      

План самоосвітньої роботи (варіант 2) 

 

 

ПІБ____________________________________________________________________ 

Посада_________________________________________________________________ 

Освіта ( коли і який навчальний заклад закінчив) 

_______________________________________________________________________ 

Курси підвищення кваліфікації_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Тема  самоосвіти_________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

Коли розпочата робота над темою______________________ 

Коли плануєте закінчити роботу над темою 

_______________________________________________________________________ 

Ціль самоосвіти з обраної теми_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Завдання самоосвіти______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Список використаної літератури___________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Який передбачуваний результат____________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Форма представлення результату  

 

3.3. Етапи  роботи  над темою самоосвіти 

 

Етапи 

роботи 

Дії і заходи, які проводяться в процесі роботи         

над темою 

Терміни 

виконання 

1-й етап: 

Підготовчий 

 Постановка проблеми, визначення 

мети і завдань роботи над темою 

 Вивчення і підбір методичного 

матеріалу по обраній темі, використовуючи 

наявні та Інтернет ресурси. 

 Підвищення кваліфікації 

20.. – 20.. 

н/р 

2-й етап: 

Практичний 

 

 Створення каталогу мультимедійних 

презентацій по програмам 

 Розробка конспектів занять з 

використанням комп’ютерних технологій 

 Відвідання занять колег і участь в 

20.. – 20.. 

н/р 
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обговоренні та обміні досвідом 

 Проведення відкритих занять для 

колег 

 Створення картотеки методичних 

матеріалів з досліджуваної проблеми 

3-етап 

Підсумковий 

 Підведення підсумків роботи. 

Оформлення результатів роботи з теми 

самоосвіти (написання творчої роботи) 

 Представлення матеріалів на 

педагогічних і методичних нарадах. 

 Публікація матеріалів з дослідженої 

теми 

20.. – 20.. 

н/р 

 

Самоосвіта педагога буде продуктивною, якщо в процесі самоосвіти 

реалізується його потреба в особистісному розвитку.  

Важливим для педагога позашкільної освіти є володіння способами   

самопізнання і самоаналізу педагогічного досвіду, розвиток здібностей до 

рефлексії – необхідного атрибуту педагога-професіонала. 

 

Технологія організації самоосвіти 

1-й етап- самосприйняття: * аналіз діяльності 

* формування позитивної мотивації 

* самооцінка готовності 

 

2- етап -  планування:          * вибір теми 

* постановка мети і завдань 

* прогнозування результатів 

* встановлення термінів 
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3- етап -  теорія:                   * вивчення проблеми 

* осмислення, аналіз 

* узагальнення педагогічних фактів 

4 -  етап -  практика             * застосування ЗУН (знань, умінь, навичок) 

* апробація технології 

* організація роботи з дітьми 

5- етап -  контроль              * підведення підсумків 

* узагальнення спостережень 

* самооцінка 

* формування висновків 

* визначення перспектив 

 

Основні етапи  роботи над програмою самоосвіти: 

 

1. Самодіагностика, аналіз особистої діяльності, своїх можливостей 

для застосування нових технологій. 

2. Формування загальної концепції «Я в перспективі». Мої 

досягнення. 

3. Вибір стратегії саморозвитку, визначення основних напрямків 

самоосвіти. 

4. Визначення завдань і етапів діяльності. 

5. Конкретизація найближчих цілей (очікуваний результат). 

6. Складання плану дій із самовдосконалення.  

7. Самооцінка «росту». 

8. Опис досвіду. 

 

3.4.Алгоритм роботи над індивідуальною науково-методичною 

темою (проблемою). 
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Треба пам’ятати, що вибір теми з самоосвіти визначають враховуючи:  

- єдину методичну тему закладу освіти; 

- актуальність і важливість теми, її науково-теоретичне і практичне 

значення; 

- педагогічний стаж; 

- рівень професійної компетентності педагога. 

Тему самоосвіти педагог обирає виходячи зі своїх потреб. 

На основі обраної теми педагог розробляє особистий план роботи над 

поставленою перед собою проблемою. 

 

 Вибір теми:     

 ознайомлення з літературою; 

 ознайомлення з нормативно-правовою базою; 

 вивчення педагогічного досвіду з досліджуваної  теми                               

Знайомство з проблемою за допомогою літературних джерел: 

               * складання картотеки літературних джерел; 

     * виписки з літературних джерел 

 Складання плану індивідуальної науково-методичної роботи: 

* обґрунтування теми вибору; 

* актуальність і новизна; 

* вибір методів і засобів пошукової діяльності; 

* формування мети і завдань роботи; 

* розробка календарного плану індивідуальної роботи. 

* Вибір і розробка моделей, інноваційних технологій педагогічної 

діяльності. 

 Впровадження інновацій в практику своєї педагогічної діяльності. 

 Аналіз і оцінка результатів свого досвіду над темою, формулювання 

висновків і пропозицій. 

 Презентація своєї роботи. 
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Відомий вислів нагадує: «Кожна діяльність безглузда, якщо в її 

результаті не створюється якийсь продукт чи не буде досягнень».  

В особистому плані самоосвіти обов’язково повинен бути вказаний 

прогнозований результат, який відображає творчі зусилля педагога за певний 

період. 

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ  РОБОТИ ПО САМООСВІТІ 

 

Ефективність роботи по самоосвіті оцінюється за допомогою 

кількісних і якісних показників: 

- якість знань і умінь педагогів в області інноваційних і освітніх 

технологій; 

- рівень знань, умінь, практичних навиків гуртківців; 

- ступінь задоволення вихованців і їх батьків освітнім процесом; 

- кількість учнів, які приймали участь в конкурсах, змаганнях, 

виставках; 

- наявність і якість дидактичного, навчально-методичного і 

технологічного забезпечення. 
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ВИСНОВКИ 

 

Сучасні вимоги до педагогів позашкілля на перше місце ставлять 

систематичну самостійну роботу з розвитку професійної компетентності, 

поглиблення їх теоретичних знань та практичних умінь. 

На основі цих матеріалів можна зробити висновок, що самоосвітня 

діяльність є необхідною умовою випереджувального розвитку професійного 

становлення сучасного керівника гуртка. Вона спрямована на отримання 

нових знань, умінь, систематизованої інформації та активне їх використання 

в практиці роботи. 

Важливо, щоб самоосвіта педагогів стала необхідністю, обов’язковим 

видом діяльності не лише у зв’язку з потребою суспільства, а й за умови їх 

особистих переконань та прагнень до самовдосконалення фахової 

майстерності та професіоналізму. 
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Додаток1 

Замітки на полях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоосвіта як процес особистісного 

професійного розвитку базується на ряді 

принципів:  

- Аксіологічної орієнтації; 

- Суб’єктивності; 

- Безперервності; 

- Інтерактивності; 

- Зворотнього зв’язку; 

- Доступності; 

- Варіативності 

Цитати класиків 

“Я чувствую себя в праве сказать: да 

здравствует самообразование! Только те 

знания прочны и ценны, которые Вы 

добывали сами, побуждаемые 

собственной страстью. Всякое знание 

должно быть открытием, которое Вы 

сделали сами…”               К. Чуковский. 

“Формальна освіта допоможе Вам 

вижити. Самоосвіта приведе Вас до 

успіху”                                     Джим Рон. 

Одним реченням… 

Самооцінка – вміння оцінювати 

свої можливості. 

Самовизначення – вміння вибрати 

своє місце в житті, вміння 

усвідомлювати свої інтереси. 

Саморозвиток – результат 

самоосвіти 

Мета самоосвіти 

Спрямована самоосвіта – це вид 

діяльності, який мотивує людину 

до стійкого інтересу в якійсь 

галузі.  

Цілеспрямована самоосвіта, 

пов’язана з тим, що людина сама 

ставить перед собою мету в 

конкретній області. Ця мета 

спонукає до подальшого пошуку 

кроків, засобів, методів для 

досягнення мети. 

Щоденник самоосвіти 

Самоосвіта творчого педагога 

направлена на “вирощування” 

таких особистісно-професійних 

якостей, які забезпечать йому 

ефективність і якість 

професійної діяльності, 

задоволення від самого процесу 

творчого росту і результатів 

праці. 


