
БУДИНОК ВЧИТЕЛЯ   
як центр розвитку ВЧИТЕЛЯ  



Київський міський будинок учителя — це культурно-
просвітницький осередок, який сприяє творчому 

зростанню освітян, які прагнуть вдосконалювати світ, 
множити у ньому добро і знання.  

 
Адже на сучасному етапі розвитку суспільства освіта 
ставить високі вимоги до особистості та професійної 

діяльності педагога, його знань, 
умінь,  загальнолюдських якостей, тому що сьогодні 

необхідність вчительської творчості, 
самовдосконалення професійного і особистісного — 

не просто ідеологічна декларація, а вимога життя 



• Збереження архітектурної пам'ятки історичного та культурного 
значення 
 

• Створення всіх умов для забезпечення роботи за 
призначенням Будинку вчителя 
 

• Оновлення матеріальної бази Будинку вчителя, як осередку 
педагогічної підтримки для створення умов  професійного та 
особистісного зростання педагогічних працівників, запобігання 
професійному вигоранню, створення іміджу вчителя нової 
формації – особистості, здатної до активної педагогічної 
творчості та постійного самовдосконалення та ефективної 
інноваційної діяльності в умовах збагаченого освітнього 
середовища 

 
 

Мета проекту 



• Вектор розвитку Будинку вчителя в простір для стимулювання 
творчого потенціалу вчителя на основі сучасного освітнього рівня 
 

• Реалізація основних напрямів модернізації системи освіти 
 

• Створення всіх умов для розвитку Будинку вчителя на 
європейському рівні 
 

• Мотивація освітньої діяльності та впровадження нових освітніх 
технологій, популяризація передового педагогічного досвіду 
 

• Задоволення інтересів педагогів у постійному підвищені свого 
професійного рівня  
 

• Залучення міжнародного досвіду та іноземних інвестицій 
 
 
 

Завдання 



У 1934 році був реорганізований у 
Київський міський будинок учителя, як 
державну культурно-просвітницьку 
установу, створену з метою 
забезпечення культурних і професійних 
потреб працівників освітніх закладів  

Київська організація 
Профспілки працівників 

освіти і науки України 

Музей Української  
революції 1917—1921 років 

Педагогічний музей  
України 

Державна науково-
педагогічна бібліотека 

імені В. О. Сухомлинського 

1912 рік 
архітектурна 
пам’яткакласицизму з 
елементами бароко  



Будинок вчителя – унікальний за своїм призначенням та історією 

Навчальні 
центри  

Курси 
у ВНЗ  

Об'єднання  
вчителів 

Будинки  
вчителя 

Центри  
розвитку 

Велику роль в підвищенні кваліфікації, педагогічній підтримці та 
підготовці вчителів в рамках проектів, що здійснюються в галузі освіти 

майже всіх європейських країн відіграють відповідні центри та 
професійні об'єднання педагогів.  

Lifelong learning підхід 



 
Після проведення реформи в освіті Берлінська 
система освіти була визнана кращою в Європі. 
Вчителі проходили підготовку на спеціальних 
курсах на базі Будинку вчителя. 
 
 

РОЛЬ БУДИНКУ ВЧИТЕЛЯ В БЕРЛІНІ 

Сьогодні  Будинок вчителя  Берліна включає в 
себе не тільки офіси.  
Площі з першого по третій поверхи 
займають: 
• конференц-зали,  
• зали для проведення лекцій і семінарів,  
• виставковий зал 
• кафе 
 
Четвертий і п'ятий поверхи повністю віддані 
під педагогічну бібліотеку, одну з найбільших 
в Європі, що налічує понад 650 000 праць з 
педагогіки і виховання 
 
6 поверх повністю займає читальний зал 



Заробітна плата  
 
 < у 4 

у 12 

У всіх країнах Європи ( як в успішних, так і в економічно відсталих) влада 
стимулює вчителя до самовдосконалення та підвищення професійного рівня 
через систему пільг та заохочень .  

Важливою ознакою розвитку в розвинених державах на 
сучасному етапі стало те, що в умовах ринкової економіки 
педагог ділить з державою відповідальність за рівень свого 
професіоналізму, проявляючи і особисту ініціативу, і 
готовність оплачувати професійної розвиток  самостійно 

2400 ₴ 

* вчитель без категорії (молодь) 

осередок 
мотиваційного та  
компетентністного 
росту  
 

осередок  
психологічного, 
емоційного 
розвантаження   



організація  курсів для 
викладачів усіх рівнів, які 

орієнтовані на  
реформу освіти 

РОЛЬ БУДИНКУ ВЧИТЕЛЯ В РЕФОРМІ ОСВІТИ 

формування сучасного 
вчителя як 

конкурентоспроможного 
фахівця /педагогічний 

менеджмент 
  

забезпечення вільного часу вчителя (реалізація у практичній діяльності ідей 
інтенсифікації праці, оптимізації навчально-виховного процесу, наукової 

організації праці) з метою створення умов для самореалізації особистості 
вчителя на дозвіллі, підвищення його загальної культури 

сприяння вияву особистості 
кожного вчителя у певному виді 
громадської діяльності для його 

самовизначення, 
самоутвердження й 

самореалізації через них 

утвердження в 
колективі 

демократичного 
стилю спілкування, 
свободи критики, 
творчих дискусій 

створення творчої 
атмосфери, здорового 

морально-психологічного 
клімату в колективі 



Інформаційна 

Громадсько- 
правова 

Гуманістична 
Художньо- 
естетична Науково-пізнавальна 

Культурна 

Здоров’я- 
зберігаюча 

СФЕРИ ВПЛИВУ 



ПІДВАЛ 

Душові 

Облаштування пральні заощадить витрати на прання 
театральних костюмів та елементів декорацій 

Кімнати для 
технічного 
персоналу 

Фонд музеїв\бібліотеки 

Пральня 

Санітарна 
кімната 

Оскільки на базі Будинку Вчителя діють хореографічні 
студії та постійно відбуваться культурні заходи, є 
необхідність створення душових кімнат 



ЦОКОЛЬНИЙ ПОВЕРХ 

ВНУТРІШНІЙ ДВОРИК 

Гардероб 
(без вікон) 

Кабін
ети 

 
 для 

 
праці
вників 

Архів
\кост
юмер

на 

кабінети кабінети 

Видавництво  

Соляна  
кімната  Кімната 

Хромотерапії Майстерня  

• Галотерапія  

• Аромотерапія 

• Хромотерапія  

Арт-терапія 

• Майстерні для роботи  

з глиною 

• Кабінети для малювання  

на піску 

• Кабінети для  

індивідуального та  

групового консультування 

• Тренажерна зала 



І ПОВЕРХ 
костю
мерна 

Музей 
дитинства 

адм
ініс
тра
ція 

Читаль
на 

зала\ 
електр
онна 

бібліот
ека 

бібліотека Лекційна 
зала 

Інформацій
на зона 

кафе 
Інфо-
бюро 

Експоз
иційна 
зала 
\зал 

хорео
графії 

кабін
ети 

книг
арня 

Експозиційні зали 
(багатофункціональні) – змінні 
виставки скульптури. Зали для 
авторських виставок митців, педагогів. 

Мультисенсорні зони. 

Музей дитинства – творчий простір: 
• Міні-галерея «Уяви» 
• Міні-галерея «Надихнися» 
• Міні-галерея «Досліди» 
• Міні-галерея «Зроби це» 

Мобіл-експозиції 
Магазин розвивальної  іграшки  
Кафе 
Книгарня 
Коворкінг простір 

крам
ничк

а 



ІІ ПОВЕРХ 

ЗАЛ УРОЧИСТИХ 
ЦЕРЕМОНІЙ 

Експоз
иційна 
зала  

кабіне
ти 

музей музей 

Експозиційні зали 
(багатофункціональні) – змінні 
виставки скульптури. Зали для 
авторських виставок митців, педагогів. 



ІІІ ПОВЕРХ 

ВЕЛИКА КОНФЕРЕНЦ ЗАЛА  

Експозиційна зала  

Ек
сп

оз
иц

ій
на

  з
ал

а 
 

Лекційна  зала 
ІТ зала Експозиційні зали 

(багатофункціональні) – змінні 
виставки скульптури. Зали для 
авторських виставок митців, педагогів. 
 
Меблі-трансформер 
 
Повне технічне забезпечення для 
конференц  та лекційних зал 
 
Freespace конценція  
 
Облаштування технікою  



ВНУТРІШНІЙ ДВОРИК 

• Відкритий «кінотеатр» 
• Коворкінг простір 
• Простір для лекцій 
• Релакс зона 
• Сад 

КУПОЛ 
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