
Перелік варіантів* 

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

підвищення кваліфікації у межах дисципліни  

«Сучасні тенденції моделювання індивідуальної траєкторії  

професійного розвитку фахівця закладу освіти» 
Викладач – доц. Іванова Дора Георгіївна 

 

Посилання на відеозустріч 15.03.2023 р. о 13.10: 
https://meet.google.com/hce-njcu-qcx 

 

1. Розкрийте сутність професійного саморозвитку педагога у вимірах 

особистісно зорієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів. 

2. Схарактеризуйте принципи проєктування індивідуальної траєкторії 

професійного розвитку педагога. 

3. Які тренди сучасної освіти Вам імпонують найбільше? Чому саме? 

4. У чому полягають завдання освіти впродовж життя в контексті концепції 

сталого розвитку суспільства? 

5. Простежте еволюцію поняття «індивідуальна освітня траєкторія». 

6. Схарактеризуйте сутність та підходи до визначення типології 

індивідуальних освітніх траєкторій педагогічних працівників. 

7. Обґрунтуйте своє ставлення до проблеми забезпечення якісного 

неперервного розвитку педагога в системі освіти. 

8. На основі вивчення і узагальнення власного досвіду окресліть провідні 

вектори розвитку професійної компетентності сучасного педагога. 

9. Як Ви вважаєте, досвід якої зарубіжної країни може бути прикладом 

стимулювання особистісно-професійного розвитку педагога в системі 

безперервної освіти, чому саме ?  

10. Проаналізуйте моделі підвищення кваліфікації освітян в зарубіжних 

країнах (за власним вибором). 

11. Проаналізуйте умови результативного просування педагога за 

індивідуальною траєкторією професійного розвитку. 

12. Розробіть структурно-логічну схему професійного розвитку фахівців в 

умовах цифровізації освітнього простору. 

________________________ 

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

(роздумів – розмислів) у письмовій формі (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/hce-njcu-qcx


Рекомендовані джерела 

1. Ясінська Н.В. Сучасна наука про проектування індивідуальної професійної траєкторії 

педагога в системі неперервної освіти. Педагогічний пошук. 2022. №2 (114). С. 49-53. 

2. Мариновська О.Я. Методологічні аспекти проєктування індивідуальної траєкторії 

професійного розвитку педагога. Проєктування індивідуальної траєкторії 

професійного розвитку педагога в контексті Концепції «Освіта впродовж життя»: 

збірник тез доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. 

Краматорськ, 10 грудня 2020 р. / відп. ред. Д. В. Малєєв. Вінниця : Європейська 

наукова платформа, 2020. 284 с. 

3. Мариновська О.Я. Педагогічна інноватика & Менеджмент інновацій : навч.-метод. 

посіб. Івано-Франківськ : Місто НВ. 2019. 504 с. 

4. Типологія індивідуальних освітніх траєкторій педагогічних працівників. Психологія і 

особистість. 2019. №1 (15). С. 132-147. 

5. Лисогор Л., Берендєєв С., Косенчук Ю. Використання електронних освітніх матеріалів 

у освітньому процесі: сучасні підходи і технології Нової української школи. Випуск 1 : 

Навчально-методичний посібник. Київ, 2023. 117 с. 

6. Ілляхова М. В. Креативні практики у професійному розвитку педагогічних працівників 

в умовах НУШ. Управління освітою. 2019. №2 (410). К.: ТОВ Видавнича група 

«Шкільний світ». 66 с. С. 12-24. 

7. Методичні рекомендації для вчителів 5-11 класів щодо використання електронних 

освітніх матеріалів вебплатформи дистанційного навчання «Всеукраїнська школа 

онлайн» в освітньому процесі. URL: https://uied.org.ua/wp-content/uploads/2022/06/mr-

1315-1.pdf 

8. Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, 

затвердженим наказом МОН від 08 вересня 2020 року №1115, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за №941/35224. 

9. Інтерактивна школа творчого вчителя (видавництво «Ранок»). 

URL: http://interactive.ranok.com.ua/ 

10. Махиня Н. Освіта дорослих у країнах ЄС та України: історія і сучасність: моногр. 

Черкаси. 2020. 292 с. 

11. 20 інтерактивних методів навчання. URL: https://osvitanova.com.ua/posts/ 3286-20-

interaktyvnykh-metodiv-navchannia 

12. Іванов В.Ф. Методика інтеграції в проєкті «Вивчай та розрізняй : інфо-медійна 

грамотність»: збірник матеріалів. Київ: Академія української преси, IREX, Центр 

вільної преси, 2022. URL: https://www.aup.com.ua/zbirnik-materialiv-metodika-integr/ 

13. Національна академія педагогічних наук України (2022). Міжнародний симпозіум 

«Наука України в умовах сучасних викликів і загроз: проблеми та пріоритети 

розвитку». https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2897/  

14. Слюсаревський, М.М. Соціально-психологічний стан українського суспільства в 

умовах повномасш- табного російського вторгнення: нагальні виклики і відповіді: 

Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 21.04.2022 р. Вісник 

Національної академії педагогічних наук України. 2022. № 4 (1). 

https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4124 

15. Савець В. Цифровізація освітнього процесу. Як розпочати? Палітра педагога. 2022. 

№1. С. 54 – 58. 

16. Цифрові інструменти для дистанційного чи змішаного навчання 

 під час розробки тестів та інтерактивних вправ: Blooket (https://www.blooket.com), 

Classtime (https://classtime.com/uk), Kahoot (https://www.kahoot.com), Wordwall 

(https://wordwall.net/uk); для створення інтерактивних карток: Boom Cards 

(https://wow.boomlearning.com), Quizlet (https://quizlet.com/uk); під час створення 

інтерактивних ігор: Baamboozle (https://www.baamboozle.com), HP5 (https://h5p.org), 

LearningApps (https://learningapps.org). 

https://uied.org.ua/wp-content/uploads/2022/06/mr-1315-1.pdf
https://uied.org.ua/wp-content/uploads/2022/06/mr-1315-1.pdf
http://interactive.ranok.com.ua/
https://osvitanova.com.ua/posts/%203286-20-interaktyvnykh-metodiv-navchannia
https://osvitanova.com.ua/posts/%203286-20-interaktyvnykh-metodiv-navchannia
https://www.aup.com.ua/zbirnik-materialiv-metodika-integr/
https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2897/
https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4124
https://www.blooket.com/
https://classtime.com/uk
https://www.kahoot.com/
https://wordwall.net/uk
https://wow.boomlearning.com/
https://quizlet.com/uk
https://www.baamboozle.com/
https://h5p.org/
https://learningapps.org/


Виконані завдання просимо надіслати на електронну адресу dorochka18@gmail.com до 

18 березня 2023 р. (у темі листа вказуйте Ваші ПІБ та назву дисципліни). 

 

 

mailto:dorochka18@gmail.com

