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Склад групи 

Керівник групи: Тихоліз В.О., викладач психолого-

педагогічних дисциплін вищої категорії, викладач-методист, 

відмінник освіти України. 

 

Члени групи: 
Молоді спеціалісти Наставники 

Торяник А.О., викладач зарубіжної 

літератури, спеціаліст.                                                       

Корзун О.В., завідувач відділення «Технологічна 

освіта та фізичне виховання», викладач російської 

мови та зарубіжної літератури, вища 

кваліфікаційна категорія, викладач-методист, 

відмінник освіти України. 

Сторожинська Д.В., викладач 

фізико-математичних дисциплін, 

спеціаліст.                                                                                                                                                  

Самійлик А.С., голова предметної (циклової) 

комісії викладачів фізико-математичних 

дисциплін, викладач фізико-математичних 

дисциплін, вища кваліфікаційна категорія, 

викладач-методист. 

Феськов П.В.,  викладач іноземної 

мови, спеціаліст другої 

кваліфікаційної категорії.                                                                                                  

Прохорова О.В., голова предметної (циклової) 

комісії викладачів іноземних мов з методикою 

навчання  та зарубіжної літератури, викладач 

іноземної мови, вища кваліфікаційна категорія, 

викладач-методист, відмінник освіти України. 

Носок Н.М., викладач природничих 

дисциплін, спеціаліст.                                                                                                  

Самійлик А.С., голова предметної (циклової) 

комісії викладачів фізико-математичних 

дисциплін, викладач фізико-математичних 

дисциплін, вища кваліфікаційна категорія, 

викладач-методист. 

Нековалева В.С., викладач 

природничих дисциплін, спеціаліст 

першої кваліфікаційної категорії.                                                                                                  

Кочина Н.М., голова предметної (циклової) 

комісії викладачів природничих дисциплін, 

викладач природничих дисциплін, вища 

кваліфікаційна категорія, викладач-методист, 

відмінник освіти України. 

Шугайло В.Б., викладач фізичної 

культури, спеціаліст.                                                                                                                                                     

Тунік Н.Ц., голова предметної (циклової) комісії 

викладачів фізичного виховання з методикою 

навчання, вища кваліфікаційна категорія, 

викладач-методист. 

Самойленко Д.О., викладач 

соціально-економічних дисциплін, 

спеціаліст.                                                                                                                                                     

Писарська Г.В., голова предметної (циклової) 

комісії викладачів соціально-економічних 

дисциплін, викладач соціально-економічних 

дисциплін, вища кваліфікаційна категорія, 

викладач-методист 

 

 

 

 

 



Проблема, над якою працює творча група: формування індивідуального 

професійного стилю педагога через упровадження прогресивних освітніх 

технологій.  

   

Мета роботи творчої групи «Школа професійного росту 

молодого викладача» 

Сприяння підвищенню фахового рівня, розвитку творчого потенціалу 

викладача, удосконаленню майстерності, озброєнню новітніми знаннями, 

методикою та технологією навчання    

Завдання: 

• узагальнення перспективного педагогічного досвіду, апробація й 

упровадження в роботу молодих педагогів сучасних освітніх 

технологій;  

• установлення відносин співробітництва та взаємодії між 

молодими фахівцями й досвідченими педагогами; 

• організація й проведення науково-методичної роботи з проблем 

сучасної освіти, проведення різного рівня методичних семінарів, 

конференцій, виставок із залученням інтелектуального потенціалу 

молодих педагогів. 

 

Напрямки роботи:  

• надання допомоги молодим викладачам в оволодінні педагогічною 

майстерністю через вивчення досвіду роботи кращих педагогів 

навчального закладу;  

• проведення досвідченими педагогами майстер-класів і навчально-

методичних занять для молодих спеціалістів;  

• залучення молодих педагогів до підготовки й організації  семінарів і 

конференцій із проблем освіти; 

• відстеження результатів роботи молодого спеціаліста;  

• діагностика успішності роботи молодого викладача;  

• розвиток, модернізація і зміцнення матеріально-технічної бази 

навчальних кабінетів відповідно до напряму діяльності молодого 

фахівця.  

 



 

Тематика засідань творчої групи молодих викладачів 

 

 

І засідання 

Листопад 

1. Співбесіда з молодими викладачами на тему: «Мій творчий портрет». 

Самопрезентація.  

2. Самодіагностика та діагностика утруднень.  

Анкетування. 

3. Ведення документації викладача. 

4. Круглий стіл на тему: «Форми організації навчального процесу у 

педагогічному фаховому коледжі». 

- Загальні рекомендації щодо проведення  

      занять. 

- Лекція у навчальному процесі. Основні вимоги до сучасної лекції. 

- Методика проведення семінарських, практичних та лабораторних 

занять. 

- Пошук найефективніших шляхів та засобів навчання в умовах онлайн 

(всі члени групи) 

 

 

ІІ засідання 

 
Грудень 

Круглий стіл на тему: «Форми організації навчального процесу у 

педагогічному фаховому коледжі». 

- Загальні рекомендації щодо проведення  

      занять. 

- Лекція у навчальному процесі. Основні вимоги до сучасної лекції. 

- Методика проведення семінарських, практичних та лабораторних 

занять. 

- Пошук найефективніших шляхів та засобів навчання в умовах онлайн 

(всі члени групи) 

 
ІІІ засідання 

Січень 

Організація та види самостійної роботи студентів на заняттях  

1. Місце самостійної роботи під час вивчення теми.  

2. Види самостійної роботи студентів. 

3. Формування у студентів раціональних прийомів навчальної праці.  

4. Проблеми часу на занятті. 

 

 



ІV засідання 

 

Квітень  

1.Втома і працездатність викладача..  

2. Тайм-менеджмент (технологія управління часом. 

3. Профілактика професійного вигорання вчителя.  

4.Практичні поради педагогам щодо уникнення професійного вигорання 

 

 

 

  

Практична складова 

І. Опрацювати методичну літературу: 

 

1. Бондар В. І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів. – К.: 

Вересень, 1996. 129с. 

2. Козаков В.А. Самостійна робота студентів як дидактична проблема / 

В.А. Козаков. - К. : НМК ВО, 1990. - 62 с.  

3. Методика навчання і наукових досліджень у вищий школі : навч. посіб. 

/ [ред. С.У. Гончаренко, П.М. Олійник, В.К. Федорченко]. - К. : Вища 

школа, 2003. - 323 с.  

4. Фіцула М. М. Вступ до педагогічної професії: Навч. посіб. для 

студентів вищих педагогічних закладів освіти. - Т.: Навчальна книга 

"Богдан", 2003. 

ІІ. Розробити зразки планів-конспектів різних видів занять з 

використанням усіх можливих засобів навчання і навчального 

обладнання. 

ІІІ. Розробити комплекти різних завдань для організації 

самостійної роботи студентів на занятті. 

 


