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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 

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, 

викладач-методист, відмінник освіти України. 

Кравченко О.А.,  викладач 

природничих дисциплін, спеціаліст 

першої кваліфікаційної категорії. 

Кочина Н.М., голова предметної (циклової) 

комісії викладачів природничих дисциплін, 

викладач дисциплін природничого циклу, вища 

кваліфікаційна категорія, викладач-методист. 

Майданюк В.В.,  викладач 

іноземної мови, спеціаліст.                                                                                                  

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. 

Круківська І.В., викладач 

психолого-педагогічний дисциплін, 

спеціаліст.                                                                                                                                                  

Марченко Т.В., голова предметної (циклової) 

комісії викладачів психолого-педагогічних 

дисциплін, викладач психолого-педагогічних 

дисциплін, вища кваліфікаційна категорія, 

старший викладач. 

Коберник Н.В., викладач фізичної 

культури, спеціаліст.                                                                                                                                                     

Тунік Н.Ц., голова предметної (циклової) 

комісії викладачів фізичного виховання з 

методикою навчання, вища кваліфікаційна 

категорія, викладач-методист. 

Добрянський В.В.,    викладач 

загальнотехнічних дисциплін, 

спеціаліст другої кваліфікаційної 

категорії.                                          

Герасимчук С.В., голова предметної 

(циклової) комісії викладачів 

загальнотехнічних дисциплін, викладач 

інформатики, перша кваліфікаційна категорія, 

старший викладач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проблема, над якою працює творча група: забезпечення умов 

становлення фахової компетентності педагога шляхом 

використання альтернативних технологій. 

   
Мета роботи творчої групи «Школа професійного росту 

молодого викладача» 

• допомога молодому викладачу в розв’язанні конкретних проблем 

щодо методики викладання; 

• ознайомлення його із сучасними методами й технологіями 

навчання; 

• надання консультацій та допомоги у професійному становленні, 

виробленні власного стилю роботи, розвитку фахового потенціалу. 

Завдання:   

• адаптація молодих викладачів до роботи в педагогічному та 

студентському колективах; 

• формування та розвиток теоретичних знань із проблем 

педагогіки, психології та методики викладання з урахуванням інноваційних 

підходів; 

• формування умінь щодо планування та здійснення навчально-

виховної  діяльності; 

• забезпечення знань та умінь щодо оцінювання навчальних 

досягнень студентів; 

• розвиток умінь та навичок роботи з інформаційним 

середовищем; 

• виховання відповідальності та творчого підходу у професійному 

зростанні; 

• набуття знань та умінь у роботі з навчальною документацією; 

• розвиток професійно-етичних якостей. 

 

Напрямки роботи: 

• здійснення заходів щодо поглиблення педагогічних знань, умінь, 

навичок, вивчення директивних матеріалів; 

• підвищення освітнього, науково-методичного та культурного 

рівня молодого вчителя; 

• опанування молодими педагогами передового педагогічного 

досвіду; 

• ознайомлення та впровадження сучасних  методів і принципів 

навчання та виховання студентів, форм організації навчальної діяльності 

студентів під час занять, альтернативних педагогічних технологій; 

• організація індивідуальної  роботи зі студентами, проведення 

семінарів, оглядів, конкурсів, екскурсій тощо. 



Тематика засідань творчої групи молодих викладачів 

 

І засідання 

Листопад 

 

1. Ознайомлення з планом роботи Школи, нормативною документацією. 

2. Вивчення запитів молодих спеціалістів щодо надання методичної 

допомоги. 

3. Формулювання методичної проблеми, над якою педагог буде працювати 

протягом навчального року. 

4. Особливості організації педагогічної практики «Пробні уроки і заняття у 

школі». 

5. Роль методиста в організації і проведенні практикантом пробних уроків: 

- методика проведення консультацій до уроку; 

- спостереження уроку методистом; 

- самоаналіз і аналіз уроку практикантами та методистом.  

 

ІІ засідання 

 

Січень.  

Альтернативні технології навчання. 

 

1. Фінська система навчання. 

2. Можливості використання арт-технологій на заняттях. 

3. Організація і проведення бінарних занять. 

4. Студентські проекти як засіб підвищення їх активності на заняттях.  

 

ІІІ засідання 

 

Квітень 

Альтернативні технології навчання. 

 

1.  «Йєна – план –школа» П.Петерсена. 

2. «Школа успіху і радості» С.Френе. 

3. «Школа для життя, через життя» Ж.-Щ.Декролі 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Практична складова 

Опрацювати методичну літературу: 

 

1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний 

посібник.- К.:Академвидав, 2004.-352с. 

2. Досяк І.М. Нестандартні уроки з використанням інноваційних 

технологій. – Х.: Вид. група «Основа», 2007.-160с. 

3. Мазоха Д.С. На шляху до педагогічної професії.-Київ,2005.-164с. 

4. Освітні технології: навч.-метод. посібн./О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко та 

ін..- К.: А.С.К., 2002.- 225 с. 

5. Пометун О.І. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод.посібн. – 

К.:А.С.К., 206.-192с. 

6.  Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії.- Тернопіль: Навчальна 

книга-Богдан, 2005.-167с. 

 


