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Нова школа

Cучасна школа потребує  нового 

вчителя, здатного стати агентом змін, 

спроможного залучати учнів до 

спільної діяльності, що сприятиме їхній 

соціалізації та дозволятиме успішніше 

оволодівати суспільним досвідом, 

готового до широкого застосування 

методів викладання, заснованих на 

співпраці.



• Індивідуальна освітня траєкторія - персональний шлях

реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що

формується з урахуванням його здібностей, інтересів,

потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на

виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття

освіти, суб'єктів освітньої діяльності та запропонованих

ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх

складності, методів і засобів навчання. Індивідуальна освітня

траєкторія в закладі освіти може бути реалізована через

індивідуальний навчальний план.

Що таке індивідуальна освітня 

траєкторія?



Функції сучасного педагога

Активізація 
розвитку 

креативності 
учнів

Розвиток 
критичного 
мислення

Допомога 
учням під 

час процесу 
навчання

Навчання 

учнів за 

алгоритмом 

моделі дій

Вчитель-

помічник, 

джерело 

інформації



Принципи педагогіки партнерства

повага до 
особистості

розподілене 
лідерство

Педагогіка  
партнерства

доброзичливість

і  позитивне 
ставлення

довіра у 
відносинах

діалог-взаємодія-
взаємоповага



Учитель в індивідуальній освітній 

траєкторії дитини

коуч

фасилітатор

тьютор

модератор

едвайзер



Тьютор (англ. Tutor - наставник) - історично

сформована особлива педагогічна посада. Тьютор

забезпечує розробку індивідуальних освітніх програм

учнів і студентів та супроводжує процес

індивідуалізації та індивідуальної освіти в школі, вузі,

в системах додаткової освіти

Тьютор



Фасилітатор (англ. Facilitator, від лат. Facilis

- легкий, зручний) – це фахівець, який

забезпечує успішну групову комунікацію.

Фасилітатор допомагає групі зрозуміти

спільну мету і підтримує позитивну групову

динаміку для досягнення цієї мети в процесі

дискусії, не захищаючи при цьому жодну з

позицій або сторін.



Модератор - це наставник, керівник, який

здійснює підтримку і організацію активної

роботи групи. Модератор виконує роль

лідера робочого колективу з метою

використання потенціалу групи для

вироблення найкращих рішень,

і мотивування учнів на втілення цих

рішень.



Коуч - це той, хто 

надихає вас, мотивує 

вас і підтримує вашу 

відповідальність за 

досягнення бажаних 

вами результатів на 

необхідному рівні до 

моменту їх здійснення



УЧИТЕЛЬ – КОУЧ  

Що дає коучінг учителю?

• Індивідуальний підхід

• інтерактивний підхід

• Розвиток, стимуляція інтересу до навчання

• Підвищення мотивації, усвідомленості

• Прийняття відповідальності за власний результат і 

результат учня

• Розвиток нових компетенцій у педагога

• Прийняття власної відповідальності

• Задоволеність результатами

• «Високоекологічний» підхід - довіра і відкритість



КОУЧІНГ - ОСНОВА ДЛЯ 

ЕФЕКТИВНОГО ПЕДАГОГА

не ЗАВДАННЯ + 

КОНТРОЛЬ І 

ОЦІНКА

а ВИКЛИК + 

ПІДТРИМКА І 

УСВІДОМЛЕННЯ



Ментор

Ментор – це 

вчитель-наставник 

над людиною для 

того, щоб вона сама 

відкрила свої власні 

компетенції, що 

знаходяться на 

несвідомому рівні і 

змогла подолати 

внутрішній опір і 

перешкоди. 



Модель навчання ментора

«Tell-Show-Do»

1

• Наставник формулює мету навчання, обговорює, що нового 
учень повинен вміти по закінченні навчання

2

• Розкажи (Tell) – а) ментор пояснює завдання, попередньо розбивши його на 
кроки; б) наставник (ментор) задає запитання учневі, щоб впевнитися, що 
зрозумів завдання, а   учень своїми словами переказує зміст завдання.

3

• Покажи (Show) – а) наставник демонструє, як треба виконувати 
завдання, коментуючи кожен крок; б) по закінченні – запитує, чи 
все було зрозуміло.

4

• Зроби (Do) – а) учень самостійно виконує завдання. Наставник може
попросити учня зробити той чи інший крок знову, якщо він не
задоволений якістю виконаної роботи; б) по закінченні наставник
розповідає учневі за якими критеріями будуть оцінені отримані навички.



Надзвичайно ефективним у

вивченні англійської мови в

контексті нових функцій вчителя є

метод проектів.



Едвайзер

Вчитель - Едвайзер (від англ. Adviser.) - це

радник, або консультант. Едвайзер, як

правило, людина з більшими і глибшими

знаннями в конкретній галузі.



Висновки

Отже, сучасний педагог повинен виконувати не

роль "фільтра" для пропускання через себе

навчальної інформації, а бути помічником у

роботі учня, перебираючи на себе роль одного з

джерел інформації; в ідеалі педагог стає

організатором самостійного навчального

пізнання учнів, не головною діючою особою в

групі учнів, а режисером їхньої взаємодії з

навчальним матеріалом, один з одним та з

учителем.




