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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.



УльтимативнаУльтимативна антиінструкціяантиінструкція

длядля викладачіввикладачів
�� ЗненавидьЗненавидь своюсвою роботуроботу йй відвертовідверто демонструйдемонструй цеце. . ЩодняЩодня скиглискигли йй нарікайнарікай нана низькунизьку

зарплатнюзарплатню, , пенсіюпенсію, , поганепогане керівництвокерівництво іі недолугихнедолугих лінюхівлінюхів студентівстудентів..
�� НеНе дозволяйдозволяй іншиміншим зрозумітизрозуміти, , щощо вв тебетебе хорошийхороший настрійнастрій. . ЗавждиЗавжди ходиходи зз насупленимнасупленим

обличчямобличчям іі вітайсявітайся крізькрізь зціпленізціплені зубизуби. . НеНе забувайзабувай таїтитаїти смертельнісмертельні образиобрази нана тихтих, , хтохто зз
тобоютобою хочхоч разраз нене привітавсяпривітався. . ПамПам’’ятайятай: : тити центрцентр ВсесвітуВсесвіту..

�� УУ жодномужодному разіразі нене приходьприходь нана лекціюлекцію підготовленимпідготовленим//підготовленоюпідготовленою. . ВпарюйВпарюй студентамстудентам
святісвяті істиниістини часівчасів СталінаСталіна. . ЧитайЧитай їхїх зз давнодавно пожовклихпожовклих аркушіваркушів тихотихо, , швидкошвидко, , підпід нісніс. . НеНе
забудьзабудь відпрацювативідпрацювати фірмовефірмове словослово--паразитпаразит іі вставляйвставляй йогойого післяпісля кожногокожного словаслова. . УУ
крайньомукрайньому разіразі згодитьсязгодиться протяжнепротяжне ««ее--ее--ее--ее»»..

�� ПостійноПостійно принижуйпринижуй гідністьгідність студентівстудентів. . ПрилюдноПрилюдно. . НасміхайсяНасміхайся наднад їхнімиїхніми знаннямизнаннями йй
думкамидумками. . НізащоНізащо нене давайдавай їмїм праваправа висловлювативисловлювати власнувласну думкудумку чичи ставитиставити запитаннязапитання..

�� ОбмежуйсяОбмежуйся тимитими знаннямизнаннями, , якіякі вжевже єє уу твоїйтвоїй головіголові. . ВониВони вічновічно актуальніактуальні. . НеНе цікавсяцікався
новинкаминовинками галузігалузі. . НіНі вв якомуякому разіразі нене розвивайсярозвивайся бодайбодай уу якомусьякомусь ізіз напрямівнапрямів..

�� НіколиНіколи нене визнавайвизнавай своїхсвоїх помилокпомилок..
�� ЗвинувачуйЗвинувачуй студентівстудентів, , якіякі навчаютьсянавчаються заза контрактомконтрактом, , уу поганійпоганій підготовціпідготовці. . ПостійноПостійно

нагадуйнагадуй їмїм пропро їхнюїхню нікчемністьнікчемність, , занижуючизанижуючи балибали..
�� НеНе пояснюйпояснюй матеріалуматеріалу лекційлекцій. . ЗмушуйЗмушуй студентівстудентів писатиписати велетенськівелетенські конспектиконспекти відвід рукируки..
�� РетельноРетельно відчитуйвідчитуй студентастудента//студенткустудентку заза коженкожен пропускпропуск, , випитуйвипитуй кожнукожну причинупричину

відсутностівідсутності нана заняттяхзаняттях уу деталяхдеталях. . ПамПам’’ятайятай: : уу нихних немаєнемає особистогоособистого життяжиття, , їхняїхня головнаголовна
метамета –– ходитиходити нана твоїтвої парипари йй виконувативиконувати всівсі твоїтвої завданнязавдання..

�� НеНе давайдавай студентамстудентам шансушансу застосовуватизастосовувати теоріютеорію нана практиціпрактиці..
�� ВиносьВинось нана іспитіспит ««лівіліві»» запитаннязапитання, , пропро якіякі йй словаслова нене булобуло мовленомовлено протягомпротягом курсукурсу..



УльтимативнаУльтимативна антиінструкціяантиінструкція длядля

викладачіввикладачів
�� ОбирайОбирай улюбленцівулюбленців середсеред студентівстудентів, , бажанобажано середсеред підлабузниківпідлабузників. . ПостійноПостійно ставстав їхїх заза

прикладприклад іншиміншим..
�� НеНе узгоджуйузгоджуй своїсвої навчальнінавчальні програмипрограми зз навчальниминавчальними програмамипрограмами колегколег. . СтудентиСтуденти нене

повинніповинні вивчатививчати зз тобоютобою нічогонічого новогонового –– нудногонудного повторуповтору давнодавно завченихзавчених постулатівпостулатів
достатньодостатньо..

�� НеНе приходьприходь нана заняттязаняття вчасновчасно, , нене попереджайпопереджай студентівстудентів пропро скасуванняскасування парпар..
�� НеНе зважайзважай нана кількістькількість годингодин, , розрахованихрозрахованих нана виконаннявиконання завданьзавдань ізіз твоготвого курсукурсу. . 

ПонавигадуйПонавигадуй купукупу всьоговсього іі якомогаякомога більшебільше. . НемаєНемає нічогонічого важливішоговажливішого заза твійтвій предметпредмет. . 
СкладаючиСкладаючи завданнязавдання, , випереджайвипереджай програмупрограму: : нана першомупершому курсікурсі змушуйзмушуй робитиробити тете, , чогочого
твоїтвої піддослідніпіддослідні кроликикролики навчатьсянавчаться лишелише нана четвертомучетвертому. . НехайНехай зрозуміютьзрозуміють, , щощо нічогонічого нене
вартіварті..

�� БудьБудь прихильникомприхильником//прихильницеюприхильницею сексизмусексизму, , расизмурасизму йй максимальноїмаксимальної нетолерантностінетолерантності..
�� ЗабудьЗабудь пропро адекватнеадекватне наповненнянаповнення іі приємнийприємний дизайндизайн презентаційпрезентацій. . КращеКраще взагалівзагалі забудьзабудь

пропро їхнєїхнє існуванняіснування..
�� НеНе надсилайнадсилай студентамстудентам жоднихжодних матеріалівматеріалів зз курсукурсу. . КонспектиКонспекти лекційлекцій –– нана рівнірівні державноїдержавної

таємницітаємниці..
�� ЗабудьЗабудь пропро свійсвій зовнішнійзовнішній виглядвигляд. . НехайНехай тебетебе нене запідозрятьзапідозрять уу наявностінаявності стилюстилю йй смакусмаку..
�� ЕлектроннаЕлектронна поштапошта, , ««ФейсбукФейсбук»», , ««ВайберВайбер»», , ««ТелеграмТелеграм»» –– длядля тебетебе цеце синонімисиноніми лайливихлайливих

слівслів. . ПідПід страхомстрахом смертісмерті нене видавайвидавай студентамстудентам адресуадресу електронноїелектронної поштипошти, , аа якщоякщо ціці
негідникинегідники всевсе жж їїїї вибиливибили, , ігноруйігноруй усіусі їхніїхні листилисти. . СпокусишсяСпокусишся відповістивідповісти –– пишипиши вв
максимальномаксимально некоректнійнекоректній форміформі: : ««тикайтикай»» додо студентівстудентів, , використовуйвикористовуй величезнувеличезну кількістькількість
знаківзнаків окликуоклику, , пишипиши всевсе великимивеликими літерамилітерами, , застосовуйзастосовуй оковиїдальніоковиїдальні виділеннявиділення
кольоромкольором..

�� УУ будьбудь--якійякій незрозумілійнезрозумілій ситуаціїситуації телефонуйтелефонуй батькамбатькам своїхсвоїх студентівстудентів іі переповідайпереповідай їмїм
небилицінебилиці. . ТобіТобі маємає бутибути начхатиначхати нана тете, , щощо студентстудент//студенткастудентка –– повнолітняповнолітня особистістьособистість..

�� ТвоїТвої вимогивимоги йй дедлайнидедлайни повинніповинні бутибути такимитакими жж розмитимирозмитими, , якяк тумантуман наднад ЛондономЛондоном..





Дякую за увагу!


