
Перелік варіантів* 

індивідуально-творчих завдань, одне з яких має виконати слухач курсів 

підвищення кваліфікації у межах дисципліни  

«Педагогічне наставництво у сучасному закладі освіти» 

викладач – проф. Кічук Надія Василівна 

 

Посилання на відеозустріч 16.03.2023 р. о 13.00: 

https://meet.google.com/sjb-qdyg-qiu 

 

1. Схарактеризуйте різновид педагогічного наставництва у вітчизняних 

закладах освіти. 

2. Розкрийте принципи педагогічного наставництва. 

3. В чому, на Ваш погляд, полягає україноцентризм саме у педагогічному 

наставництві? 

4. Прокоментуйте, спираючись на саморефлексію власного професійного 

досвіду, що удержавлення української мови доцільно осмисляти в якості 

важливого параметра педагогічного наставництва. 

5. Доведіть, що в умовах викликів сьогодення саме тьюторство набуває 

конструктивності у реалізації функції наставництва. 

6. Які нові тренди у педагогічному наставництві Вам найбільш 

імпонують? Проілюструйте свою відповідь прикладами та аргументами. 

7. Аргументуйте свої міркування щодо доречності сертифікацію вчителя 

розглядати в якості чинника набуття ним статусу супервізора. 

8. Що, на Ваш погляд, перешкоджає в сучасному закладі освіти 

утверджувати пріоритетність педагогічного наставництва? 

9. Чи вважаєте Ви актуальним такий вислів І.А. Зязюна: «Педагог – це 

ангел – охоронець дитячої душі, оберег українського інтелекту й української 

волі»?  Аргументуйте свою точку зору.   

10. Приймаючи тезу про те, що «від творчості вчителя - до творчості 

учня», доведіть,чому саме розвиток творчості є надзавданням педагогічного 

наставництва. 

 

 

 

 

*Обравши один із варіантів, виконуєте завдання у формі педагогічного есе 

(роздумів-розмислів) (мінімальний обсяг 2 сторінки) із додаванням списку 

використаних джерел. Титульна сторінка має віддзеркалювати обране 

завдання (назву), інформацію про виконавця (прізвище, місце професійної 

діяльності, дату виконання). 

https://meet.google.com/sjb-qdyg-qiu
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Виконані завдання просимо надіслати на електронну адресу 

kursiidgu@ukr.net до 18 березня 2023 року (у темі листа вказуйте Ваші ПІБ 

та назву дисципліни). 
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