
Самопрезентація викладача як 
запорука кар'єрного росту 

Хміляр Ірена 

success doesn’t come to you, you go to it.



ринок освітніх 
послуг

▪ Продавцями на ринку освітніх послуг є заклади освіти. 

▪ Покупцями (споживачами) виступають абітурієнти, їхні батьки, 

які обирають навчальний заклад відповідно до його рейтингу.

▪ Товар - освітня послуга, особливість якої полягає у тому, що 

вона одночасно і надається, і споживається. Товаром на ринку 

освітніх послуг є знання, вміння і навички. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82


вимоги до 
сучасного 
викладача

▪ конкурентноздатний фахівець;

▪ володіння  якісними характеристиками: 

розвинутий інтелект, культура наукового мислення, здатність 

до культуротворчого діалогу, ціннісна орієнтація на творчу 

самореалізацію і саморозвиток у наукоємному, 

інтелектуальноємному, культуроємному освітньому просторі. 



затребуваний 
фахівець 

▪ Володіє оригінальним мисленням та проводить інноваційну 

діяльность у сфері освіти; 

▪ має здатності до критичного осмислення проблем у навчанні 

та/або професійній діяльності й на межі предметних галузей; 

▪ здатний  виконувати складні завдання й вирішувати проблеми, 

що потребують оновлення та інтеграції знань  в умовах 

неповної або недостатньої інформації та нестандартних 

ситуацій; 

▪ має бажання провадити дослідницьку наукову діяльність; 

▪ володіє вмінням приймати рішення у складних і 

непередбачуваних умовах, що потребують застосування нових 

підходів та прогнозування; 

▪ здатний до подальшого самостійного навчання (lifelong

learning). 



педагогічна 
майстерність 

▪ Ми змінили своє оточення настільки радикально, що тепер 

повинні змінювати себе, щоб жити в цьому новому 

оточенні.

▪ Компетентність – це динамічна комбінація знань, вмінь, 

навичок, поглядів, цінностей, що дають можливість успішно 

соціалізуватись, проводити професійну, навчальну 

діяльність.

▪ Мультикомпонентність педагогічної діяльності.

▪ Прагнення не навчити студентів, а допомогти їм 

навчитися! Забезпечувати високий рівень пізнавальної 

активності студентів!

▪ Намагатися зробити так, щоб навички та знання викладача 

стали затребуваними на ринку освітніх послуг. 



формат 
самопрезентації 

▪ Досьє – конспект основних досягнень та здобутків 

викладача у галузі викладання (пакет документів, який 

вимагають для отримання академічної посади).

▪ Портфоліо - фактична характеристика здобутків та 

досягнень викладача, охоплює документи та матеріали, які 

сукупно свідчать про обсяг та якість його/її педагогічної 

діяльності (за допомогою портфоліо викладача колеги 

можуть оцінити результати та якість його/її педагогічної 

діяльності).



assessment 
оцінювання 

викладацької 
діяльності

Формативне оцінювання (formative assessment): 

▪ мета - покращення викладання;

▪ інформація як про успіхи, так і про невдачі у викладанні;

▪ висновки викладача.

Підсумкове оцінювання (summative assessment):

▪ мета - оцінювання викладання;

▪ документація про якісне покращення у викладанні.  



Ніхто не може продемонструвати 
світу, який я є, яскравіше, ніж це зміг 

зробити я сам. Ніхто не може 
заховати себе від собі подібних, 

оскільки кожний вчинок людини, 
кожний акт творчості говорить про 

його автора 

WISH

Поєднання двох базових компонентів: 

▪ представити корпус документів  педагогічного характеру;

▪ продемонструвати  аналітичний корпус рефлексій щодо 
викладацької діяльності.

OUTCOME

Уміле представлення себе:

сприяє критичному осмисленню педагогічної діяльності, 

саморефлексії та самовдосконаленню, професійному 

розвитку та виникненню нових підходів до самооцінювання;

дає змогу краще контролювати процес оцінювання викладачів 

та підбору педагогічних кадрів. 



▪ рефлекcивне есе про філософію, цілі та методи викладання 

(які доцільно описати та обґрунтувати,   охарактеризувати 

способи їх реалізації та імплементації у своїй педагогічній 

діяльності);

▪ опис педагогічних технологій, використаних у діяльності із 

студентами, вказуючи на переваги та описуючи 

спостереження щодо ефективності їхнього застосування в 

процесі засвоєння знань;

▪ опис своїх інновацій при застосуванні тієї чи іншої 

технології; використання власних досліджень, наприклад, 

поєднання двох технологій, використання окремих аспектів 

даної технології. 



▪ Інформаційне забезпечення чинних навчальних програм 

та/або курсів

▪ Розроблення курсів та навчальних програм

▪ Оцінювання досягнень студентів

▪ Характеристика викладання із урахуванням результатів 

студентського оцінювання 

▪ Діяльність із вдосконалення викладання (в академії та 

поза її межами)

▪ Особистий внесок у професію та розвиток академії

▪ Рейтинг викладача

▪ Інновації у викладанні


