
На кожному поколінні лежить 

відповідальність, кожному поколінню 

дано виклик – наділити силою те 

покоління, що йде слідом       

                                                   А.Хазей 

20 листопада 2018 року  було 

проведене чергове засідання «Школи 

професійного росту молодого 

викладача». 

Керівник Школи Тихоліз В.О. 

ознайомила присутніх із планом 

роботи Школи, провела анкету для 

вивчення запитів молодих 

спеціалістів у наданні методичної 

допомоги, допомогла у формулюванні методичних проблем, над якими педагоги 

будуть працювати протягом року. 

Розглядаючи перше питання плану засідання, викладач зазначила, що чим 

вище науково-теоретичний і загальнокультурний рівень педагогічного працівника, 

його професійна майстерність, тим ефективнішим стає навчально-виховний 

процес та результативність діяльності освітнього 

закладу.  

Виходячи з цього, особливого значення набуває 

послідовна робота закладу освіти з педагогічними 

кадрами, до якої входить і атестація педагогічних 

працівників.  

Віра Олексіївна ознайомила присутніх з Типовим 

положенням про атестацію педагогічних працівників, 

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки 

України 06.10.2010 №930 та зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за №1255/18550. 



                                

 

Особливу увагу викладач звернула на права педагогічних працівників, 

організацію та строки проведення атестації, її принципи. Показала, за якими 

результатами оцінюється педагогічна майстерність викладача, як можна 

підвищити рівень фахової майстерності, з чого складається методична картка 

викладача, що атестується. 

Беручи участь у «Круглому столі» на тему «Вимоги до сучасного заняття», 

викладачі поділились інформацією, як забезпечити високу ефективність 

викладання дисципліни. Тихоліз В.О. наголосила про значення навчально-

методичного забезпечення заняття для 

досягнення даної мети, особливості його 

створення. 

Навчально-методичний комплекс 

дисципліни (НМКД) – це система 

дидактичних засобів навчання з конкретної 

дисципліни, метою якої є повна реалізація 

освітніх і виховних завдань, сформульованих навчальною програмою дисципліни. 

НМКД можна також визначити як сукупність нормативних та навчально-

методичних матеріалів на паперовій та / або в електронній формах, необхідних і 

достатніх для ефективного виконання студентами робочої програми навчальної 

дисципліни, передбаченої навчальним планом підготовки студентів відповідного 

освітньо-кваліфікаційного рівня за певним напрямом підготовки (спеціальністю). 

Призначення НМКД полягає у тому, що цей вид навчально-методичного 

видання призначений забезпечити цілісний навчальний процес з певної 



дисципліни в єдності цілей навчання, змісту, дидактичного процесу й 

організаційних форм навчання. НМКД має забезпечити всі основні етапи 

педагогічного процесу − надання навчальної інформації та її сприйняття, набуття, 

закріплення й удосконалення знань, умінь і навичок, їх застосування й контролю 

та основних функцій освітнього процесу − освітньої, виховної та розвиваючої. 

Викладач розкрила складові навчально-методичного комплексу дисципліни, що 

має містити кожний його елемент, порядок розробки комплексу. 

Викладач Кравченко О.А. виділила сучасні вимоги до заняття, особливу увагу 

звернула на навчання через діяльність. 

    

У процесі обговорення проблеми викладачі поділилися власними здобутками, 

які допомагають вдосконалювати процес навчання на занятті. 

 


