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НовіНові педагогічніпедагогічні професіїпрофесії уу світісвіті

�� ТьюторТьютор –– цеце особаособа, , щощо ведеведе індивідуальнііндивідуальні, , абоабо груповігрупові заняттязаняття, , аа

такожтакож —— репетиторрепетитор, , наставникнаставник. . УУ класичномукласичному розуміннірозумінні, , цеце ключоваключова

фігурафігура вв дистанційномудистанційному навчаннінавчанні, , щощо відповідаєвідповідає заза проведенняпроведення

занятьзанять зізі студентамистудентами. . 

��



НовіНові педагогічніпедагогічні професіїпрофесії уу світісвіті
�� КоучКоуч допомагаєдопомагає знайтизнайти відповідівідповіді нана власнівласні запитаннязапитання підопічнихпідопічних, , 

відпрацьовуєвідпрацьовує \\ відтреновуєвідтреновує додо автоматизмуавтоматизму різнірізні життєвіжиттєві тата

професійніпрофесійні ситуаціїситуації. . КоучіКоучі доповнюватимутьдоповнюватимуть виховнувиховну функціюфункцію освітиосвіти, , 
допомагаючидопомагаючи дітямдітям прийматиприймати своїсвої рішеннярішення, , аа нене тількитільки слухатисяслухатися

вказівкивказівки вчителіввчителів. . 



НовіНові педагогічніпедагогічні професіїпрофесії уу світісвіті

�� МенторМентор, , якяк термінтермін почалипочали використовувативикористовувати, , вв значеннізначенні синонімасиноніма додо
слівслів ««учительучитель»», , ««порадникпорадник»», , ««наставникнаставник»». . ЛюдинаЛюдина, , щощо маємає інтересінтерес вв
розвиткурозвитку знаньзнань, , уміньумінь, , навичокнавичок тата міжособистіснихміжособистісних стосунківстосунків, , тобтотобто
досягнутидосягнути індивідуальногоіндивідуального зростаннязростання. . ЗавданняЗавдання ментораментора ——
допомагатидопомагати тодітоді, , коликоли проситепросите пропро допомогудопомогу. . 



НовіНові педагогічніпедагогічні професіїпрофесії уу світісвіті

�� ФасилітаторФасилітатор ––цеце фахівецьфахівець зз обговореньобговорень, , якийякий нене зацікавленийзацікавлений уу

конкретнихконкретних рішенняхрішеннях, , нене представляєпредставляє інтересиінтереси жодноїжодної зз групгруп--
учасниківучасників чичи персоналійперсоналій іі нене беребере прямоїпрямої участіучасті вв обговоренніобговоренні. . РадшеРадше

супровідникомсупровідником навчальноїнавчальної групигрупи уу їхньомуїхньому особистомуособистому розвиткурозвитку. . 



НовіНові педагогічніпедагогічні професіїпрофесії уу світісвіті

�� ЕдвайзерЕдвайзер, , якяк правилоправило, , людиналюдина зз більшимибільшими йй глибшимиглибшими знаннямизнаннями вв

конкретнійконкретній галузігалузі. . УУ більшостібільшості випадківвипадків вінвін —— практикпрактик, , нана відмінувідміну відвід

викладачіввикладачів тата вчителіввчителів, , якіякі єє більшебільше теоретикамитеоретиками. . 



ПрофесіїПрофесії майбутньогомайбутнього
� Персональний бренд-менеджер
� Він працюватиме над створенням іміджу своїх клієнтів, зокрема через

соцмережі. Щоб стати фахівцем у такій справі, потрібні знання у сфері
PR-менеджменту, реклами, журналістики.

� Проектувальник роботів

� Попит на роботів із кожним роком збільшується, а отже, знадобляться
професіонали, які вмітимуть їх створювати. Зокрема потрібними будуть
робототехники, які працюватимуть у побутовому напрямку (наприклад, 
над створенням робота-прибиральника, робота-садівника тощо).

� Дизайнер віртуальних світів

� Найближчим часом зросте кількість охочих подорожувати віртуальними
світами. Тож знадобиться дизайнер віртуальної реальності, який матиме
здібності художника і програміста. До речі, здобути відповідні знання
можна в Дніпровському національному університеті ім. О. Гончара.

� Проектувальник розумних будинків

� Знання та вміння у сфері програмування та ІТ-технологій допоможуть
стати фахівцем, який розроблятиме системи управління
домогосподарством без участі людини.



ПрофесіїПрофесії майбутньогомайбутнього
� IT-генетик
� Прогнозують, що ця професія буде доволі популярною в найближче

десятиріччя. IT-генетики складатимуть індивідуальні плани лікування та
запобігатимуть хворобам на ранній стадії. Здобути потрібні знання можна
не лише закордоном, а й в Україні, як ось у Дніпропетровській медичній
академії (Україна).

� Учитель

� Учителі створюватимуть індивідуальні навчальні програми, враховуючи
потреби учнів для досягнення життєвого успіху.

� Шкільний дієтолог

� Він навчатиме дітей правильному споживанню їжі та відповідатиме за те, 
щоб учні харчувалися відповідно до їхніх фізіологічних потреб.

� Інженер 3D-друку
� Популярність 3D-друку набиратиме обертів. А отже, цінними будуть фахівці

у цій сфері. Робота може бути як технічною, так і більш творчою. 
Доприкладу, можна стати дизайнером одягу та прикрас, котрі друкують на
3D-принтері.

� Дизайнер інтерфейсів

� На таких фахівців буде попит, адже конкуренція між розробниками гаджетів
та різноманітних додатків зростатиме.

� Тайм-брокер
� Швидше за все, що кількість фрілансерів із роками збільшуватиметься. 

Тайм-брокер допомагатиме продавати та організовувати їхній час. Щоб
опанувати цю професію, знадобляться знання у сфері економіки та
менеджменту.



БіллБілл РоджерсРоджерс колиськолись сказавсказав: : 

««УУ васвас ніколиніколи нене будебуде другогодругого

шансушансу справитисправити першеперше

враженнявраження»»..

�� НіщоНіщо іншеінше нене матимематиме
такоготакого суттєвогосуттєвого впливувпливу
нана вашувашу подальшуподальшу
взаємодіювзаємодію зз кожнимкожним зз
дітейдітей, , якяк розуміннярозуміння:: ””МенМеніі
подобаютьсяподобаються ціці малімалі! ! ВониВони
класнікласні! ! 

�� ЯЯ хочухочу, , щобщоб намнам булобуло
комфортнокомфортно працюватипрацювати
разомразом. . ““



ЩоЩо жж робитиробити, , , , , , , , щобщоб вашіваші майбутнімайбутні учніучні якщоякщо йй нене

одразуодразу, , , , , , , , тото заза кількакілька тижнівтижнів////////місяцівмісяців////////роківроків моглимогли комукому

завгоднозавгодно сказатисказати: ": ": ": ": ": ": ": " ЗнаєшЗнаєш, , , , , , , , якаяка вв наснас крутакрута

вчителькавчителька? ? ? ? ? ? ? ? вв стосто разраз кращакраща, , , , , , , , ніжніж уу тебетебе!"!"!"!"!"!"!"!"

�� 1.1. ЗгадайтеЗгадайте старовинустаровину! ! ВідправтеВідправте вашимвашим
учнямучням справжнісправжні листилисти--запрошеннязапрошення
додо школишколи! ! 

�� 2.2.ОрганізуйтеОрганізуйте зз учнямиучнями діяльністьдіяльність

�� НіНі вв чомучому дитинадитина нене почуваєтьсяпочувається такоютакою
вільноювільною якяк вв творчостітворчості. . ЯкщоЯкщо виви нене хочетехочете
бачитибачити змученийзмучений поглядпогляд іі нудьгунудьгу дитинидитини –– нене
розказуйтерозказуйте їйїй, , ««якийякий багатийбагатий іі неповторнийнеповторний
нашнаш ріднийрідний крайкрай»». . ЗалучайтеЗалучайте дітейдітей додо дійдій. . 
НехайНехай навітьнавіть нана 5 5 хвилинхвилин. . 



ЩоЩо жж робитиробити, , , , , , , , щобщоб вашіваші майбутнімайбутні учніучні якщоякщо йй нене

одразуодразу, , , , , , , , тото заза кількакілька тижнівтижнів////////місяцівмісяців////////роківроків моглимогли комукому

завгоднозавгодно сказатисказати: ": ": ": ": ": ": ": " ЗнаєшЗнаєш, , , , , , , , якаяка вв наснас крутакрута

вчителькавчителька? ? ? ? ? ? ? ? вв стосто разраз кращакраща, , , , , , , , ніжніж уу тебетебе!"!"!"!"!"!"!"!"

�� 3.3. ВідчуйтеВідчуйте себесебе учнемучнем

�� РоззирнітьсяРоззирніться навколонавколо. . ЯкЯк вамвам отіоті правилаправила вв лівомулівому верхньомуверхньому куткукутку
класноїкласної кімнатикімнати? ? ЩоЩо тамтам надрукованонадруковано? ? АА поручпоруч щощо? ? 

�� 4.4. ПодбайтеПодбайте пропро дітейдітей

�� ТакТак--тактак, , дбатидбати –– тото обовобов''язокязок батьківбатьків, , алеале коликоли виви впершевперше заходитезаходите
будьбудь--кудикуди, , особливоособливо додо держустановидержустанови ((нуну, , скажімоскажімо, , додо міськогоміського
відділувідділу ЖКГЖКГ вв періодперіод оформленняоформлення субсидійсубсидій, , паспортногопаспортного столустолу, , коликоли
оголосилиоголосили, , щощо надалинадали безвізбезвіз чичи відділувідділу зз питаньпитань землекористуванняземлекористування), ), 
чичи нене хотілосьхотілось биби вамвам, , щобщоб пропро васвас, , дорослудорослу людинулюдину, , подбалиподбали вв
елементарномуелементарному? ? НуНу, , принаймніпринаймні, , пропро вашваш настрійнастрій іі спокійноспокійно веливели зз
вамивами діалогдіалог? ? ХочетьсяХочеться? ? ДітиДіти прийшлиприйшли додо держустановидержустанови іі їмїм нене
лишаєтьсялишається нічогонічого, , якяк сподіватисьсподіватись, , щощо пропро нихних подбаютьподбають, , бобо
страшилокстрашилок, , якіякі ««вселяютьвселяють вірувіру»» нана кшталткшталт ««осьось підешпідеш уу школушколу, , тамтам
тобітобі пояснятьпояснять, , щощо значитьзначить старшихстарших слухатислухати»» багатобагато зз нихних, , повіртеповірте, , 
наслухалисьнаслухались. . 



ЩоЩо жж робитиробити, , , , , , , , щобщоб вашіваші майбутнімайбутні учніучні якщоякщо йй нене

одразуодразу, , , , , , , , тото заза кількакілька тижнівтижнів////////місяцівмісяців////////роківроків моглимогли комукому

завгоднозавгодно сказатисказати: ": ": ": ": ": ": ": " ЗнаєшЗнаєш, , , , , , , , якаяка вв наснас крутакрута

вчителькавчителька? ? ? ? ? ? ? ? вв стосто разраз кращакраща, , , , , , , , ніжніж уу тебетебе!"!"!"!"!"!"!"!"

�� 5.5. НеНе забудьтезабудьте подбатиподбати йй пропро себесебе

�� НеНе ведітьсяведіться нана заголовкизаголовки ""УУ класікласі ПОВИННОПОВИННО бутибути 5 5 
/ 7 / 10 / / 7 / 10 / хтохто більшебільше? /? /осередківосередків".". НеНе біжітьбіжіть, , 
збиваючизбиваючи ногиноги, , купуватикупувати запаснізапасні точилкиточилки, , простіпрості
олівціолівці іі зеленезелене чорнилочорнило, , бобо ""ВідтеперВідтепер вчителямвчителям
забороненозаборонено писатиписати червонимчервоним//синімсинім//фіолетовимфіолетовим".".

�� АналізуйтеАналізуйте. . СпокійноСпокійно. . НеквапливоНеквапливо. . ЄЄ наказнаказ, , аа єє йй
рекомендаціярекомендація. . НеНе вимогавимога, , нене зобовзобов''язанняязання. . АА
рекомендаціярекомендація. . ВамВам рекомендуютьрекомендують, , аа виви, , 
користуючиськористуючись наданоюнаданою вамвам педагогічноюпедагогічною свободоюсвободою, , 
вирішуєтевирішуєте, , чичи доцільнодоцільно цеце самесаме уу вашомувашому класікласі, , 
самесаме уу вашихваших умовахумовах іі самесаме зз вашимивашими дітьмидітьми. . 



СамопрезентаціяСамопрезентація вчителявчителя уу

соціальнійсоціальній мережімережі: : 

пропро щощо розкажерозкаже вашваш акаунтакаунт

�� 1. 1. АватарАватар

�� НайпершеНайперше, , нана щощо фахівціфахівці уу сферісфері інтернетінтернет--комунікаційкомунікацій радятьрадять
звернутизвернути увагуувагу, , –– головнеголовне фотофото ((аватараватар). ). БажаноБажано, , щобщоб воновоно
булобуло портретнепортретне, , заза можливостіможливості –– студійнестудійне. . АватарАватар нене повиненповинен
демонструватидемонструвати особливостіособливості нашогонашого світосприйняттясвітосприйняття іі
самоусвідомленнясамоусвідомлення, , протепроте маємає датидати можливістьможливість роздивитисяроздивитися
обличчяобличчя іі впізнативпізнати припри зустрічізустрічі..

�� БулоБуло бб добредобре, , якбиякби фонфон, , нана якомуякому розміщенийрозміщений портретпортрет, , бувбув
нейтральнийнейтральний, , нене відволікаввідволікав увагиуваги відвід обличчяобличчя, , нене створювавстворював
додатковихдодаткових асоціаційасоціацій. . НеНе вартоварто часточасто змінюватизмінювати головнеголовне
фотофото. . КращеКраще цеце робитиробити нене частішечастіше 1 1 –– 2 2 разівразів нана рікрік, , абоабо тодітоді, , 
коликоли змінюєтьсязмінюється колірколір чичи довжинадовжина волоссяволосся, , вагавага, , віквік тощотощо. . 
ГоловнеГоловне, , щобщоб людиналюдина, , зз якоюякою виви нене знайомізнайомі безпосередньобезпосередньо, , 
могламогла легколегко впізнативпізнати васвас припри зустрічізустрічі ««вв реальномуреальному життіжитті»». . 



СамопрезентаціяСамопрезентація вчителявчителя уу

соціальнійсоціальній мережімережі: : 

пропро щощо розкажерозкаже вашваш акаунтакаунт

�� 1. 1. АватарАватар



СамопрезентаціяСамопрезентація вчителявчителя уу

соціальнійсоціальній мережімережі: : 

пропро щощо розкажерозкаже вашваш акаунтакаунт

�� 2. 2. ФоновеФонове фотофото

�� ТребаТреба звернутизвернути увагуувагу йй нана фоновефонове фотофото –– обкладинкуобкладинку. . ЯкЯк

зазначаютьзазначають фахівціфахівці, , воновоно маємає працюватипрацювати нана створеннястворення шарушару

додатковоїдодаткової інформаціїінформації, , якаяка маємає ««читатисячитатися»» зз цьогоцього

зображеннязображення. . ВоноВоно можеможе розповідатирозповідати пропро вашіваші уподобанняуподобання, , 
місцемісце роботироботи, , міститимістити картинкукартинку зз улюбленимулюбленим краєвидомкраєвидом абоабо

архітектурноюархітектурною спорудоюспорудою. . ТутТут можеможе бутибути ««атмосфернеатмосферне»» фотофото, , 
якеяке характеризуватимехарактеризуватиме вашваш настрійнастрій, , створюватиместворюватиме враженнявраження

пропро ставленняставлення додо життяжиття, , роботироботи абоабо важливихважливих життєвихжиттєвих подійподій. . 
ДоДо тоготого жж фоновефонове фотофото можнаможна змінюватизмінювати часточасто, , оживляючиоживляючи

такимтаким чиномчином своюсвою сторінкусторінку іі привертаючипривертаючи додо неїнеї увагуувагу. . 



СамопрезентаціяСамопрезентація вчителявчителя уу

соціальнійсоціальній мережімережі: : 

пропро щощо розкажерозкаже вашваш акаунтакаунт
�� 3. 3. ФотоФото длядля самопрезентаціїсамопрезентації

�� ДодатковоюДодатковою можливістюможливістю длядля самопрезентаціїсамопрезентації уу сучасномусучасному ФейсбуціФейсбуці
єє 5 5 обранихобраних фотофото. . ЦеЦе світлинисвітлини, , якіякі докладнішедокладніше розповідатимутьрозповідатимуть пропро
вашувашу професійнупрофесійну діяльністьдіяльність, , уподобанняуподобання, , особистіособисті здобуткиздобутки. . ВиВи
перемоглиперемогли уу конкурсіконкурсі, , отрималиотримали престижнупрестижну нагородунагороду, , впершевперше
випустиливипустили свійсвій класклас, , провелипровели цікавийцікавий урокурок, , познайомилисяпознайомилися ізіз
авторитетноюавторитетною іі знаноюзнаною людиноюлюдиною, , здійснилиздійснили ізіз учнямиучнями захопливузахопливу
подорожподорож абоабо зробилизробили важливийважливий кроккрок уу професійномупрофесійному життіжитті? ? МаєтеМаєте
світлинисвітлини? ? ОбовОбов’’язковоязково требатреба їхїх завантажитизавантажити! ! 

�� ЯкимиЯкими маютьмають бутибути завантажуванізавантажувані фотофото? ? ВониВони повинніповинні відповідативідповідати
основнимосновним вимогамвимогам::

�� розповідатирозповідати пропро тіті подробиціподробиці нашогонашого життяжиття, , якіякі мими хочемохочемо
зробитизробити публічнимипублічними;;

�� стосуватисястосуватися важливихважливих життєвихжиттєвих іі каркар’’єрнихєрних подійподій;;
�� нене дискредитуватидискредитувати осібосіб, , якіякі нана нихних зображенізображені;;
�� нене повторюватисяповторюватися;;
�� міститимістити інформативніінформативні підписипідписи..



СамопрезентаціяСамопрезентація вчителявчителя уу

соціальнійсоціальній мережімережі: : 

пропро щощо розкажерозкаже вашваш акаунтакаунт

�� 4. 4. ІнформаціяІнформація пропро власникавласника акаунтуакаунту

�� ВажливимВажливим інструментомінструментом самопрезентаціїсамопрезентації єє розділрозділ ««ПроПро себесебе»». . ТутТут

необхіднонеобхідно розміститирозмістити інформаціюінформацію пропро навчальнінавчальні закладизаклади, , якіякі виви

закінчилизакінчили, , наявнийнаявний досвіддосвід роботироботи, , професійніпрофесійні здобуткиздобутки іі компетенціїкомпетенції. . 

�� НеНе забуваймозабуваймо пропро розділрозділ ««ДодатиДодати тимчасовутимчасову інформаціюінформацію»». . ТутТут вв

кількохкількох реченняхреченнях, , якщоякщо цеце можливоможливо, , можнаможна нене простопросто розповістирозповісти пропро

тете, , деде іі кимким виви працюєтепрацюєте, , аа повідомитиповідомити пропро тете, , хтохто виви, , якіякі особливостіособливості

самесаме вашоївашої професійноїпрофесійної діяльностідіяльності тощотощо. . НаприкладНаприклад: : «…«… роківроків

працююпрацюю вв школішколі. . НавчаюНавчаю природознравстваприродознравства найкращихнайкращих дітейдітей

УкраїниУкраїни»». . 



ІнтернетІнтернет--магазинмагазин длядля

вчителявчителя

�� ТожТож якимяким маємає бутибути вчительвчитель, , щобщоб підготуватипідготувати дітейдітей, , якіякі, , уу своюсвою
чергучергу, , будутьбудуть готовіготові додо викликіввикликів 20302030--гого? ? ЦьогоЦього рокуроку нана WorldWorld
EducationEducation ForumForum ційцій темітемі приділялиприділяли чималочимало увагиуваги. . ОднаОдна зз
обовобов’’язковихязкових рисрис такоготакого викладачавикладача —— здатністьздатність постійнопостійно
розвиватисярозвиватися тата навчатисянавчатися..

�� ПрикладомПрикладом можеможе статистати модельмодель ТаїландуТаїланду, , деде донедавнадонедавна всевсе
булобуло монополізованомонополізовано, , рокамироками вв тендерахтендерах виграваливигравали одніодні йй тіті
самісамі фірмифірми, , аа вчителівчителі ставилисяставилися додо підвищенняпідвищення кваліфікаціїкваліфікації якяк
додо формальностіформальності. . ЗаразЗараз жеже урядуряд ТаїландуТаїланду створивстворив своєріднийсвоєрідний
інтернетінтернет--магазинмагазин різнихрізних курсівкурсів длядля вчителявчителя. . ВартоВарто лишелише
орієнтуватисяорієнтуватися нана 300 300 доларівдоларів нана щорічнещорічне навчаннянавчання —— самесаме
такутаку сумусуму закріпленозакріплено заза кожнимкожним педагогомпедагогом..

�� ПідвищенняПідвищення кваліфікаціїкваліфікації вчителіввчителів: : 
�� 150 150 годингодин іі 7 7 компетентностейкомпетентностей



ПідвищенняПідвищення кваліфікаціїкваліфікації

вчителіввчителів

�� ЗгідноЗгідно зз програмоюпрограмою, , підвищенняпідвищення кваліфікаціїкваліфікації вчителіввчителів

складатиметьсяскладатиметься зз обовобов’’язковоїязкової тата вибірковоївибіркової частинчастин..

�� ОбовОбов’’язковаязкова частиначастина міститьмістить 60 60 годингодин очнихочних сесійсесій ((сюдисюди входятьвходять

тренінговітренінгові заняттязаняття, , інтерактивніінтерактивні лекціїлекції, , майстермайстер--класикласи, , дискусіїдискусії, , 
конференціїконференції тощотощо) ) тата 60 60 годингодин дистанційнихдистанційних занятьзанять ((розробленийрозроблений

««ОсвіторієюОсвіторією»», , EdEraEdEra тата МОНМОН курскурс).).

�� ВибірковаВибіркова частиначастина міститьмістить 30 30 годингодин обранихобраних відповідновідповідно додо

індивідуальнихіндивідуальних потребпотреб педагогапедагога модулівмодулів. . ЗагаломЗагалом виходитьвиходить 150 150 
академічнихакадемічних годингодин навчаннянавчання. . 

�� НаприкінціНаприкінці відбуваєтьсявідбувається презентаціяпрезентація авторськогоавторського творчоготворчого

продуктупродукту ((проектівпроектів, , технологічнихтехнологічних портфоліопортфоліо, , навчальнонавчально--методичнихметодичних

розробокрозробок, , модельнихмодельних програмпрограм). ). 



ПідвищенняПідвищення кваліфікаціїкваліфікації

вчителіввчителів

�� ПідПід часчас навчаннянавчання вчителівчителі маютьмають
опануватиопанувати такітакі блокиблоки компетентностейкомпетентностей::

�� —— професійнопрофесійно--педагогічнапедагогічна,,
—— соціальносоціально--громадянськагромадянська,,
—— загальнокультурназагальнокультурна,,
—— мовномовно--комунікативнакомунікативна,,
—— психологічнопсихологічно--фасилітативнафасилітативна,,
—— підприємницькапідприємницька,,
—— інформаційноінформаційно--цифровацифрова. . 



5 5 навичокнавичок, , якіякі повиненповинен матимати

вчительвчитель майбутньогомайбутнього

�� 1. 1. ГлибокеГлибоке знаннязнання предметапредмета
�� НайкращіНайкращі вчителівчителі завждизавжди малимали нене тількитільки високувисоку зацікавленістьзацікавленість, , аа йй

глибокеглибоке знаннязнання предметапредмета, , якийякий вонивони викладаютьвикладають. . ЦяЦя рисариса стаєстає
дедалідедалі нагальнішоюнагальнішою вв часичаси, , коликоли вв класахкласах єє компкомп’’ютериютери іі пошуковіпошукові
системисистеми. . АджеАдже вчителівчителі повинніповинні допомагатидопомагати учнямучням зрозумітизрозуміти іі
проаналізуватипроаналізувати інформаціюінформацію, , якуяку вонивони звідтизвідти берутьберуть..

�� АлеАле вчительвчитель —— цеце нене простопросто людиналюдина, , якаяка можеможе переказатипереказати фактифакти іі
правилаправила..

�� ЦеЦе маємає бутибути тойтой, , хтохто знаєзнає свійсвій предметпредмет достатньодостатньо добредобре, , іі розумієрозуміє, , 
щощо самесаме учніучні можутьможуть вивчитививчити самостійносамостійно, , аа длядля чогочого їмїм необхіднанеобхідна
допомогадопомога длядля глибшогоглибшого розуміннярозуміння сутісуті предметапредмета..

�� ОбовОбов’’язковимязковим завданнямзавданням длядля вчителявчителя майбутньогомайбутнього будебуде навчитинавчити
учнівучнів саморозвиватисясаморозвиватися —— досліджуватидосліджувати фактифакти іі вчитисявчитися їхїх
використовувативикористовувати..

�� ЦеЦе нана всевсе життяжиття сформуєсформує вв дітейдітей навичкинавички правильногоправильного засвоєннязасвоєння
інформаціїінформації, , якихяких вонивони потребуватимутьпотребуватимуть підпід часчас працевлаштуванняпрацевлаштування. . 



5 5 навичокнавичок, , якіякі повиненповинен матимати

вчительвчитель майбутньогомайбутнього

�� 2. 2. ВмінняВміння бутибути посередникомпосередником
�� РольРоль вчителявчителя якяк фасилітаторафасилітатора визначенавизначена вв освітніхосвітніх системахсистемах багатьохбагатьох

розвиненихрозвинених країнкраїн..
�� СприянняСприяння навчальномунавчальному процесупроцесу єє важливимважливим нене лишелише длядля тоготого, , щобщоб заохотитизаохотити

молодьмолодь додо освітиосвіти, , аа йй длядля розвиткурозвитку навичокнавичок, , якіякі зроблятьзроблять учнівучнів успішнимиуспішними
працівникамипрацівниками вв майбутньомумайбутньому..

�� НаціональнаНаціональна освітняосвітня асоціаціяасоціація СШАСША зазначаєзазначає, , щощо заза останніостанні 20 20 роківроків вимогивимоги додо
кваліфікаціїкваліфікації працівниківпрацівників кардинальнокардинально змінилисязмінилися. . СпостерігаємоСпостерігаємо різкийрізкий спадспад
попитупопиту нана рутиннурутинну автоматичнуавтоматичну працюпрацю..

�� ОкрімОкрім класичнихкласичних іі досідосі важливихважливих трьохтрьох ««китівкитів»» обовобов’’язковоїязкової освітиосвіти ((читаннячитання, , 
письмописьмо, , арифметикаарифметика), ), школишколи повинніповинні даватидавати дітямдітям щеще йй чотиричотири ««стовпистовпи»»: : 
критичнекритичне мисленнямислення, , комунікативнікомунікативні навикинавики, , здатністьздатність додо співпраціспівпраці тата
креативністькреативність..

�� НеобхідністьНеобхідність цихцих навичокнавичок, , цілкомцілком імовірноімовірно, , зростатимезростатиме вв міруміру тоготого, , якяк рутиннарутинна
працяпраця поступовопоступово замінюєтьсязамінюється автоматизацієюавтоматизацією завдякизавдяки технологіямтехнологіям..

�� ЦимЦим навичкамнавичкам нене завждизавжди можнаможна легколегко навчитинавчити. . ОднакОднак учителіучителі, , якіякі
використовуютьвикористовують такітакі методикиметодики, , якяк, , наприкладнаприклад, , груповігрупові проектипроекти, , можутьможуть зробитизробити
значнийзначний внесоквнесок уу вирішеннявирішення глобальнихглобальних світовихсвітових проблемпроблем. . 



5 5 навичокнавичок, , якіякі повиненповинен матимати

вчительвчитель майбутньогомайбутнього
�� 3. 3. РозвиненіРозвинені суспільнісуспільні навичкинавички
�� УУ ХХІХХІ століттістолітті бутибути успішнимуспішним означаєозначає вдосконалювативдосконалювати

навичкинавички роботироботи зз людьмилюдьми, , такітакі якяк комунікаціякомунікація іі
співпрацяспівпраця..

�� ЦіЦі навичкинавички компкомп’’ютерютер повністюповністю відтворитивідтворити нене можеможе, , 
отжеотже, , виходитьвиходить, , щощо вчителівчителі вв майбутньомумайбутньому маютьмають
бутибути експертамиекспертами вв сприяннісприянні соціальнійсоціальній складовійскладовій
навчальногонавчального процесупроцесу..

�� СуспільніСуспільні навичкинавички вжевже сталистали характеристикамихарактеристиками, , якихяких
вимагаєвимагає більшістьбільшість працедавцівпрацедавців..

�� ДослідженняДослідження, , проведенепроведене НаціональноюНаціональною асоціацієюасоціацією
коледжівколеджів тата працедавцівпрацедавців СШАСША уу 2015 2015 роціроці, , показалопоказало, , 
щощо замістьзамість вимогвимог, , повпов’’язанихязаних зз рівнемрівнем знаньзнань, , тритри
найпоширенішінайпоширеніші навикинавики, , необхіднінеобхідні підпід часчас прийняттяприйняття нана
роботуроботу, , цеце::

�� —— здатністьздатність працюватипрацювати вв командікоманді;;
—— здатністьздатність прийматиприймати рішеннярішення тата вирішувативирішувати
проблемипроблеми;;
—— здатністьздатність ефективноефективно спілкуватисяспілкуватися зз іншимиіншими
співробітникамиспівробітниками тата зз людьмилюдьми, , щощо нене належатьналежать додо
персоналуперсоналу організаціїорганізації..



5 5 навичокнавичок, , якіякі повиненповинен матимати

вчительвчитель майбутньогомайбутнього

�� 4. 4. ЗовнішнійЗовнішній фокусфокус
�� ЩобЩоб розвинутирозвинути бажанібажані рисириси іі навичкинавички, , вчителямвчителям необхіднонеобхідно будебуде зробитизробити акцентакцент нана

навчаннінавчанні позапоза межамимежами класноїкласної кімнатикімнати..
�� КлючовоїКлючової ідеєюідеєю туттут єє застосуваннязастосування вивченоговивченого матеріалуматеріалу вв реальнихреальних життєвихжиттєвих ситуаціяхситуаціях, , 

щобщоб учніучні моглимогли зрозумітизрозуміти, , щощо самесаме відбуваєтьсявідбувається нана робочомуробочому місцімісці, , аджеадже цеце часточасто
виходитьвиходить заза рамкирамки тоготого, , щощо вонивони знаютьзнають пропро цеце зз навчаннянавчання..

�� НаприкладНаприклад, , вчителькавчителька зз ІндіїІндії КіранКіран БірБір СетіСеті,, однаодна зз 10 10 фіналістівфіналістів GlobalGlobal TeacherTeacher PrizePrize
20152015, , винайшлавинайшла новийновий спосібспосіб викладаннявикладання, , якийякий допомагаєдопомагає їїїї учнямучням вивчатививчати світсвіт
креативнокреативно..

�� ВонаВона розробиларозробила підхідпідхід зз використаннямвикористанням методикиметодики дизайндизайн--мисленнямислення, , якийякий змушуєзмушує учнівучнів
сприйматисприймати інформаціюінформацію нана рівнірівні відчуттіввідчуттів, , аа нене когнітивнихкогнітивних здібностейздібностей. . ІІ даєдає змогузмогу
перевіритиперевірити набутінабуті знаннязнання вв контекстіконтексті реальногореального світусвіту..

�� ДевДев’’ятикласникиятикласники, , якихяких навчаєнавчає КіранКіран, , отримуютьотримують знаннязнання пропро необхідністьнеобхідність фільтруванняфільтрування
водиводи, , перевіряючиперевіряючи їїїї якістьякість уу біднихбідних кварталахкварталах. . ПотімПотім заза допомогоюдопомогою цихцих знаньзнань вонивони
будуютьбудують фільтрифільтри длядля жителівжителів цихцих районіврайонів..

�� НавчанняНавчання позапоза межамимежами школишколи можеможе цілкомцілком трансформуватитрансформувати тете, , якяк маютьмають проходитипроходити
заняттязаняття..

�� УУ концепціїконцепції flippedflipped classroomclassroom самсам процеспроцес навчаннянавчання відбуваєтьсявідбувається позапоза навчальнимнавчальним
закладомзакладом, , аа домашнідомашні завданнязавдання —— навпакинавпаки, , уу класікласі..

�� ЗгідноЗгідно зз цієюцією моделлюмоделлю, , інструкціїінструкції длядля учнівучнів надаютьсянадаються уу відеовідео--матеріаліматеріалі, , якийякий необхіднонеобхідно
проглянутипроглянути передперед урокомуроком, , щощо звільняєзвільняє часчас длядля аналізуаналізу вв класікласі..



5 5 навичокнавичок, , якіякі повиненповинен матимати

вчительвчитель майбутньогомайбутнього
�� 5. 5. АналізАналіз данихданих
�� ТехнологіїТехнології вжевже допомагаютьдопомагають багатьомбагатьом бізнесбізнес--діячамдіячам

перевірятиперевіряти тата поліпшуватиполіпшувати ефективністьефективність своєїсвоєї діяльностідіяльності, , 
надаючинадаючи кращікращі тата більшбільш розгорнутірозгорнуті данідані. . ВажливістьВажливість
цьогоцього процесупроцесу вв освітіосвіті тежтеж зростаєзростає.. ОднеОдне зз
дослідженьдосліджень виявиловиявило, , щощо глобальніглобальні витративитрати нана
використаннявикористання технологійтехнологій вв освітіосвіті додо 2019 2019 рокуроку
перевищатьперевищать $19 $19 млрдмлрд..

�� ТакТак самосамо, , якяк іі бізнесменамбізнесменам, , вчителямвчителям необхіднонеобхідно будебуде
проводитипроводити аналізаналіз данихданих, , щобщоб помітитипомітити, , ізіз чимчим вв учнівучнів
виникаютьвиникають труднощітруднощі, , іі допомогтидопомогти їмїм втілитивтілити свійсвій
потенціалпотенціал..

�� УУ міруміру тоготого, , якяк дедалідедалі більшабільша часткачастка навчаннянавчання ((відвід
написаннянаписання творівтворів додо проходженняпроходження тестівтестів) ) переходитимепереходитиме
вв цифровийцифровий форматформат, , вчителівчителі стикатимутьсястикатимуться зз
колосальноюколосальною кількістюкількістю показниківпоказників успішностіуспішності учнівучнів. . ІІ ціці
данідані лишелише зростатимутьзростатимуть..

�� ТожТож вчителямвчителям доведетьсядоведеться пристосуватисяпристосуватися додо
використаннявикористання інструментівінструментів аналізуаналізу такоїтакої кількостікількості
інформаціїінформації. . 





УльтимативнаУльтимативна антиінструкціяантиінструкція

длядля викладачіввикладачів
� Зненавидь свою роботу й відверто демонструй це. Щодня скигли й нарікай на

низьку зарплатню, пенсію, погане керівництво і недолугих лінюхів студентів.
� Не дозволяй іншим зрозуміти, що в тебе хороший настрій. Завжди ходи з

насупленим обличчям і вітайся крізь зціплені зуби. Не забувай таїти смертельні
образи на тих, хто з тобою хоч раз не привітався. Пам’ятай: ти центр Всесвіту.

� У жодному разі не приходь на лекцію підготовленим/підготовленою. Впарюй
студентам святі істини часів Сталіна. Читай їх з давно пожовклих аркушів тихо, 
швидко, під ніс. Не забудь відпрацювати фірмове слово-паразит і вставляй його
після кожного слова. У крайньому разі згодиться протяжне «е-е-е-е».

� Постійно принижуй гідність студентів. Прилюдно. Насміхайся над їхніми знаннями
й думками. Нізащо не давай їм права висловлювати власну думку чи ставити
запитання.

� Обмежуйся тими знаннями, які вже є у твоїй голові. Вони вічно актуальні. Не
цікався новинками галузі. Ні в якому разі не розвивайся бодай у якомусь із
напрямів.

� Ніколи не визнавай своїх помилок.
� Звинувачуй студентів, які навчаються за контрактом, у поганій підготовці. Постійно

нагадуй їм про їхню нікчемність, занижуючи бали.
� Не пояснюй матеріалу лекцій. Змушуй студентів писати велетенські конспекти від

руки.
� Ретельно відчитуй студента/студентку за кожен пропуск, випитуй кожну причину

відсутності на заняттях у деталях. Пам’ятай: у них немає особистого життя, їхня
головна мета – ходити на твої пари й виконувати всі твої завдання.

� Не давай студентам шансу застосовувати теорію на практиці.
� Винось на іспит «ліві» запитання, про які й слова не було мовлено протягом курсу.



УльтимативнаУльтимативна антиінструкціяантиінструкція длядля

викладачіввикладачів
� Обирай улюбленців серед студентів, бажано серед підлабузників. Постійно став їх за приклад

іншим.
� Не узгоджуй свої навчальні програми з навчальними програмами колег. Студенти не повинні

вивчати з тобою нічого нового – нудного повтору давно завчених постулатів достатньо.
� Не приходь на заняття вчасно, не попереджай студентів про скасування пар.
� Не зважай на кількість годин, розрахованих на виконання завдань із твого курсу. Понавигадуй

купу всього і якомога більше. Немає нічого важливішого за твій предмет. Складаючи завдання, 
випереджай програму: на першому курсі змушуй робити те, чого твої піддослідні кролики
навчаться лише на четвертому. Нехай зрозуміють, що нічого не варті.

� Будь прихильником/прихильницею сексизму, расизму й максимальної нетолерантності.
� Забудь про адекватне наповнення і приємний дизайн презентацій. Краще взагалі забудь про

їхнє існування.
� Не надсилай студентам жодних матеріалів з курсу. Конспекти лекцій – на рівні державної

таємниці.
� Забудь про свій зовнішній вигляд. Нехай тебе не запідозрять у наявності стилю й смаку.
� Електронна пошта, «Фейсбук», «Вайбер», «Телеграм» – для тебе це синоніми лайливих слів. 

Під страхом смерті не видавай студентам адресу електронної пошти, а якщо ці негідники все ж її
вибили, ігноруй усі їхні листи. Спокусишся відповісти – пиши в максимально некоректній формі: 
«тикай» до студентів, використовуй величезну кількість знаків оклику, пиши все великими
літерами, застосовуй оковиїдальні виділення кольором.

� У будь-якій незрозумілій ситуації телефонуй батькам своїх студентів і переповідай їм небилиці. 
Тобі має бути начхати на те, що студент/студентка – повнолітня особистість.

� Твої вимоги й дедлайни повинні бути такими ж розмитими, як туман над Лондоном.





Дякую за увагу!


