
Навчально-методична карта 

дисципліни „Основи професійно-педагогічного самовдосконалення”, 

ВСЬОГО – 90 год., з них:  лекції – 20  год., семінари – 10 год., практичні – 15 год., самостійна робота – 45 год. 
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Модулі МОДУЛЬ 1  МОДУЛЬ 2 

Назви 

модулів 

 Становлення й розвиток феномена професійно-педагогічне самовдосконалення 

особистості (40 балів) 

Шляхи професійно-педагогічного самовдосконалення особистості (60 балів) 

Теми 

лекцій 

Л1.  

Особистість як об’єкт 

професійного 
самовдосконалення  

 

 

Л2.  

Феномен 

професійно-
педагогічного 

самовдосконаленн

я особистості в 
історії української 

та зарубіжної 

педагогічної 
думки 

Л3.  

Сутність, задачі 

та види 
професійно-

педагогічного 

самовдосконален
ня особистості 

Л4.  

Професійно-

педагогічного 
самовдосконалення 

особистості в 

системі підвищення 
кваліфікації та 

неперервної освіти 

Л5.  

Діагностика 

професійно-
педагогічного 

самовдосконалення 

особистості 

Л6.  

Самоосвіта як 

компонент 
професійно-

педагогічного 

самовдосконаленн
я особистості 

Л7.  

Саморозвиток як 

компонент 
професійно-

педагогічного 

самовдосконален
ня  особистості 

Л8.  

Самовиховання як 

компонент професійно-
педагогічного 

самовдосконалення 

особистості 

Теми  

семінірськ

их та  
практич- 

них  

С1. 

Професійно-

педагогічне 
самовдоскон

алення 

особистості 

 

4 бали 

С2. 

Історичні 

аспекти 
проблеми 

професійно-

педагогічного 

самовдосконале

ння 
особистості 

  

4 бали 

С3.  

Сутність, задачі, 

рушійні сили 
професійно-

педагогічного 

самовдосконаленн

я особистості 

 
4 бали 

С4.  

Основні види, 

методи і 
форми 

професійно-

педагогічного 

самовдоскона

лення 
особистості 

 

 
4 бали 

П1. 

Особистість 

як об’єкт 
професійно-го 

самовдоскона

лення 

 

4 бали 

С5.  

Самоосвіта як 

ключовий 
компонент 

професійно-

педагогічного 

самовдоскона

лення 
особистості 

 

4 бали 

П2. 

Діагностика 

педагогічної 
спрямованості 

особистості 

вчителя та 

педагога-

організатора 
 

 

4 бали 

П3. 

Діагностик

а  
змістових 

конфігура

цій 

готовності 

до 
професійн

ого 

саморозви
тку 

особистост

і  
4 бали 

П4.  

Само-

розвиток як 
компонент 

професійно-

педагогічног

о 

самовдоскон
алення  

особистості 

 
4 бали 

П5. 

Самових

овання 
та 

саморегу

ляція 

особисто

сті 
  

4 бали 

П6 

Самовихов

ання як 
компонент 

професійно

-

педагогічн

ого 
самовдоско

налення 

особистості 
4 бали 

 

 

Самос-

тійна 
робота 

САМОСТІЙНА РОБОТА МОДУЛЬ 1. 

Створити таблицю  «Психолого-педагогічний портрет майбутнього івент-педагога. (5 

балів) 
Підготувати реферат та мультимедійну презентацію (наприклад, на тему 

«Самовдосконалення як тривекторний процес самоосвіти саморозвитку та 

самовиховання» (5 балів) 

10 балів 

САМОСТІЙНА РОБОТА МОДУЛЬ 2. 

Скласти словник наукових термінів за темами навчальної дисципліни. (5 балів) 

Скласти анкету для вивчення готовності до професійного саморозвитку. (5 балів) 
Скласти кейс дослідження мотивації професійного саморозвитку особистості. (5 балів) 

Засоби подолання бар’єрів самоосвіти (реферат). (5 балів) 

20  балів 

Види 

контролю 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1. 

Контрольна робота – 5 балів 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 2. 

 Контрольна робота – 10 балів 

Форма 

контролю 

 

ЗАЛІК  - 100 БАЛІВ 

 


