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Якими якостями повинен 

володіти вчитель, щоб 

його відносини з учнями 

сприяли появі і прояву 

інтересу до предмету, 
бажання його вчити? 



Як показує практика, ними, перш за все, є:

 ерудиція вчителя, вміння висувати до учнів необхідні вимоги і 
послідовно ускладнювати пізнавальні завдання. Такі вчителі 
забезпечують в класі інтелектуальний настрій, залучають учнів 
до радості пізнання;

 захопленість предметом і любов до роботи, вміння спонукати 
учнів до пошуку різних рішень пізнавальних завдань;

 доброзичливе ставлення до учнів, що створює атмосферу 
повної довіри, співчутливості. Все це спонукає до того, що 
можна спокійно подумати, знайти причину помилки, порадіти 
своєму успіху і успіху товариша тощо;

 педагогічний оптимізм - віра в учня, у його пізнавальні сили, 
вміння вчасно побачити і підтримати слабкі, ледь помітні 
паростки пізнавального інтересу і тим самим спонукати 
бажання пізнавати, вчитися.



УЧИТЕЛЬ-МОТИВАТОР

обов’язково знайде можливість 
донести учням, що:  

 чим вищий ступінь самоповаги, 

тим кращі результати в навчанні;

 почуття радості й інтерес 

полегшують навчання;

 страх і напруженість ускладнюють 

процес навчання;

 невдачі у навчанні можуть призвести 
до бажання припинити навчання.



Роль вчителя у формуванні 
ключових компетентностей

 організатор навчально-
комунікативної діяльності в класі;

 активний учасник навчального  
процесу;

 експерт;

 дослідник;

 джерело інформації;

 новатор у галузі навчання й  
оволодіння мовою.



З’явились нові назви 
ролей сучасного педагога

 Фасилітатор, модератор – той, хто допомагає (але не 

робить за когось), створює умови в освітньому 

середовищі, супроводжує учнів у їх траєкторії навчання. 

 Тьютор – педагог здійснює індивідуальний супровід та 

підтримку учня. 

 Коуч, наставник – педагог-тренер виявляє і розвиває 

потенціал здобувачів освіти. 

 Супервайзер – педагог спостерігає і надає 

ефективний зворотній зв’язок (розвиває ресурс 

здобувача освіти).

 Менеджер навчальних програм

 Науковець, дослідник, розробник

 Правозахисник (захисник прав дітей)



Вимоги до сучасного 
педагога

 володіє необхідними для професійної 

діяльності знаннями, навичками

 критично мислить

 вміє грамотно працювати з інформацією

 є контактним і комунікабельним 

 займається саморозвитком та 

самоосвітою



Особливості організації 
та управління класом 

 розвиток таких якостей, як працьовитість, 

ініціативність, автономність, довіра, вміння 

вчитися,

 участь у виробленні спільних правил, 

розвиток і підтримка дружніх стосунків, 

 співпраця, повага до однолітків і вчителів, 

відповідальність та успішність



Обов’язки вчителя 
перед учнем:

 Поважати кожну дитину

 Вірити в успішність кожної дитини

 Бути чесними і визнавати власні помилки

 Вміти слухати й дотримуватися конфіденційності

 Бути послідовними й справедливими

 Мати високі очікування щодо кожного учня, у тому числі

учнів з особливими освітніми потребами 

 Цінувати особисті зусилля дітей

 Організовувати стимулююче навчальне середовище

 Постійно поновлювати свої знання про дитячий розвиток



Реалізуючи компетентнісний
підхід в контексті НУШ, вчитель:

 здійснює різнобічний розвиток учня як цілісної 

особистості; 

 виховує громадян і патріотів України; 

 формує та розвиває критичне мислення; 

 формує особистісні якості, які забезпечують 

успішну соціально-психологічну адаптацію в 

суспільстві, готовність до подальшої 

неперервної освіти впродовж життя, трудової 

діяльності, конкурентоздатність на ринку праці.



Дякую за увагу!!!


