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Склад групи 

Керівник групи: Савіна Мирослава., викладач психолого-педагогічних 

дисциплін вищої категорії, старший викладач 

 

Члени групи: 

 
Молоді спеціалісти Наставники 

Царюк В.М., викладач 

інформатики, 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 

Тихоліз Н.С., викладач 

психолого-педагогічних 

дисциплін, спеціаліст. 

Марченко Т.В., голова циклової комісії викладачів 

психолого-педагогічних дисциплін, викладач педагогіки, 

вища кваліфікаційна категорія, викладач-метлдист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проблема, над якою працює творча група: «Професійний 

розвиток педагога як складова його творчої індивідуальності» 

 
Мета роботи творчої групи «Школа професійного росту молодого 

викладача» 

Сприяння підвищенню фахового рівня, удосконаленню майстерності, 

озброєнню новітніми знаннями, методикою та технологією навчання, 

розширенню творчих можливостей викладача, його пізнавальних інтересів 
та формуванню творчої індивідуальності. 

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. Перші кроки молодого педагога. Мистецтво 

вдосконалюватись 

1. Енергійний початок — запорука успіху. Вимоги до оформлення 

навчально-методичної документації. 

2. Види навчальних занять, їх орієнтована структура та методи. 

3. Рекомендації щодо підготовки викладача до заняття. 

4. Тренінг "Місія та мета в освіті: як визначати навчальні цілі?" 

 

ІІ засідання 

Грудень 

Тема. 2. Алгоритм впровадження в освітній процес технологій 

дистанційного навчання 

1. Загальні рекомендації щодо організації дистанційного навчання. 

2. Інструментів для дистанційного навчання – добірка НУШ. 

3. Кейс комунікації між учасниками освітнього процесу в умовах 

дистанційного навчання. 

 

ІІІ засідання 

Січень 

Тема. 3. Творча індивідуальність педагогічного працівника  

1. Індивідуальний стиль педагогічної діяльності. 

2. Структура творчого потенціалу педагога. 

3. Педагогічне проектування. Веб-квести та їх використання в 

навчальному процесі. 

 

VІ засідання 

Квітень  

Тема. Професійне самовиховання і самоосвіта педагога 

1. Етичний розвиток сучасного педагога. 

2. Психофізіологічні чинники динамічного навчання і теорія «семи 

інтелектів». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



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.  

4. Як організувати викладання навчальних предметів в умовах воєнного 

стану: рекомендації Державної служби якості освіти. Ресурс: 

https://sqe.gov.ua/yak-organizuvati-vikladannya-navchaln/ 

ІІ. Створити веб-квест. 

ІІІ. Пройти курси Антоніни Букач "Цифрові інструменти Google для 

освіти" (базовий рівень). 

 


