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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 

Носок Н.М., викладач 

природничих дисциплін, 

спеціаліст.                                                                                                  

Самійлик А.С., голова циклової комісії викладачів 

фізико-математичних дисциплін, викладач фізико-

математичних дисциплін, вища кваліфікаційна категорія, 

викладач-методист. 

Сторожинська Д.В., 

викладач фізико-

математичних 

дисциплін, спеціаліст.                                                                                                                                                  

Самійлик А.С., голова 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 циклової комісії викладачів 

іноземних мов з методикою навчання  та зарубіжної 

літератури, викладач іноземної мови, вища кваліфікаційна 

категорія, викладач-методист, відмінник освіти України. 

Шугайло В.Б., викладач 

фізичної культури, 

спеціаліст.                                                                                                                                                     

Тунік Н.Ц., голова циклової комісії викладачів фізичного 

виховання з методикою навчання, вища кваліфікаційна 

категорія, викладач-методист. 

Самойленко Д.О., 
викладач соціально-

економічних дисциплін, 

спеціаліст.                                                                                                                                                     

Самойленко О.А., голова 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 

Жовтень 

Тема. Творчий характер роботи викладача 

1.Поняттяпро педагогічну творчість. Імпровізація на занятті її види. 

2.Педагогічне відкриття та педагогічне натхнення. 

3. Умови і джерела творчості вчителя. 

4. Творчий підхід до використання інтерактивних технологій на занятті 

(обмін досвідом) 

 

ІІ засідання 

Грудень 

Тема. Застосування кейс-технологій  у підготовці кваліфікованих 

спеціалістів 

1. Поняття про кейс-технології, класифікація кейсів. 

2. Переваги і недоліки кейс-технології. 

3. Теоретичні і практичні аспекти використання кейс-методу у 

підготовці майбутніх педагогів. 

4. Підготовка і проведення заняття з використанням кейс-технології 

(обмін досвідом) 

 

ІІІ засідання 

Січень. 

Тема. Педагогіка партнерства як гарантія забезпечення якості 

освіти 

1.Педагогіка партнерства – основні ідеї, принципи та сутність 

2.Педагогіка партнерства в українській традиції. 

3. Як педагогіка партнерства працює в різних країнах. 

 

VІ засідання 

Квітень  

Тема. Формування професійної компетенції через впровадження 

активних методів навчання 

1. Перевернуте навчання – ключова тенденція освітніх технологій 

сучасності. 

2. Віртуальна екскурсія як сучасна форма організації навчального 

процесу. 

 

 

 

  
 

 

 



Практична складова 

 

І. Опрацювати методичну літературу: 

 

1. Актуальні питання забезпечення якості освіти. Збірник матеріалів ІІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції / Редак. кол. : Г.Л. 

Губарєва та ін.. – Житомир, 2021. – 319 с.  

2. Формування сучасних педагогічних технологій та освітніх систем. 

Матеріали ІІ науково-практичної конференції (м.Запоріжжя, 4-5 

грудня2020р.).- Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2020. – 184с.  

3. Освіта і наука у мінливому світі : проблеми та перспективи розвитку. 

Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції. 27-28 березня 2020 р., 

Дніпро: СПД "Охотнік", 2020. – 354 с.  

ІІ. Розробити зразки планів-конспектів з використанням кейс-

технології. 

ІІІ. Підготувати віртуальну екскурсію. 

 


