
ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка» 
Житомирської обласної ради 

 
 
 ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник директора з навчальної 
 роботи_____________О.Л.Сушицька 
« 31» серпня 2018 року 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

План роботи творчої групи  
«Школа професійного росту 

молодого викладача» 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2018-2019 н.р. 



СКЛАД ГРУПИ 
 

Керівник групи: Тихоліз В.О., викладач психолого-педагогічних 
дисциплін вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України. 

 
Члени групи: 

Молоді спеціалісти Наставники 
Ляшук Ю.В., викладач 
загальнотехнічних дисциплін, 
спеціаліст.                                                      

Корзун О.В., завідувач відділення 
«Технологічна освіта та фізичне виховання», 
викладач російської мови та зарубіжної 
літератури, вища кваліфікаційна категорія, 
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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  

 
 

І засідання 

Листопад 

1. Ознайомлення з планом роботи Школи, вивчення запитів молодих 

спеціалістів у наданні методичної допомоги; 

2. Формулювання методичної проблеми, над якою педагог буде працювати 

протягом навчального року. 

3. Підготовка викладача до атестації. 

4. «Круглий стіл» на тему: «Вимоги до сучасного заняття». 

 

ІІ засідання 

Січень.  

1. Розвиток критичного мислення – основна вимога сучасної педагогіки. 

2. Методика розвитку критичного мислення. 

3. «Круглий стіл» на тему: «Роль педагога у розвитку критичного 

мислення студентів». 

 

ІІІ засідання 

Квітень  

Від дискусії до конфлікту – один крок 

1. Майстерність педагогічного спілкування. 

2. Техніки взаємодії у процесі аналізу проблеми та пошуку її вирішення. 

3. Конфлікт у педагогічній взаємодії. 

4. Прийоми педагогічної взаємодії. 

5. Моделювання ситуації успіху на занятті. 
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