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ВСТУП 
 
Молодий спеціаліст стає 

«•» 

хорошим учителем, перш за все, завдяки 

обстановці творчої праці в педагогічному 

й учнівському колективах. 

В. Сухомлинський 

Мета: «Школи молодого педагога» - сприяння підвищенню фахового 
рівня, розвитку творчого потенціалу викладача, майстра виробничого навчання 
через опанування сукупності взаємов`язаних  форм, методів, засобів необхідних 
для створення організованого освітнього процесу навчання, виховання 
сучасного кваліфікованого робітника відповідно вимог ринку праці.  

Основні завдання «Школи молодого педагога»: поглиблення знань з 
теорії та методики навчання й виховання сучасного кваліфікованого робітника, 
сприяння оволодінню молодими педагогами основних нормативних 
документів, вивчення та використання на практиці сучасних інноваційних 
технологій активного навчання, компетентнісного підходу до навчання учнів 
через використання засобів інтерактивного розвивального, проблемного 
навчання, створення ситуацій успіху, розвитку критичного мислення 

Основні напрямки роботи «Школи молодого педагога»: 

 Протягом 2019/2020 навчального року робота «Школи молодого 
педагога» була направлена на реалізацію завдань: оволодіння молодими 
викладачами, майстрами виробничого навчання основних нормативних 
документів загальноосвітньої та професійно-теоретичної, професійно-
практичної підготовки, ознайомлення з методичною літературою, кращим 
досвідом роботи педагогічних працівників.  
 У 2019/2020 навчальному році у «Школі молодого спеціаліста» з 
молодими педагогами проведено як теоретичні заняття, так і семінари-
практикуми. Тематика занять була різноманітною, цікавою та корисною для 
молодих педагогічних працівників, заняття допомогли молодим педагогам у 
професійній адаптації. 
 Робота «Школи молодого педагога» у 2020/2021 навчальному році буде 
направлена на: попередження недоліків у професійній діяльності молодих 
спеціалістів за наслідками моніторингу; удосконалення форм, методів і 
прийомів організації та здійснення освітньої діяльності викладача, майстра 
виробничого навчання; підготовка методичних і дидактичних матеріалів 
(варіанту поурочно-тематичних планів, планів-конспектів, роздаткового 
матеріалу, тестів, контрольних завдань); ознайомлення молодих педагогів з 
новітніми досягненнями в галузі психологічних та педагогічних наук, методики 
викладання; вивчення, опробування виробничих та педагогічних технологій у  
освітньому процесі; вивчення типів та структури сучасного уроку, основних 
принципів навчання, раціонального застосування методів навчання; вивчення 
вимог щодо оформлення навчально-плануючої документації, використання 
технологій дистанційного та змішаного навчання, опанування складовими 
елементами педагогічної майстерності викладача, майстра виробничого 
навчання 



 
 
 
 

Список молодих педагогів та їх наставників 
2020/2021 н.р. 

 
№ з/п ПІБ молодого вчителя Посада ПІБ наставника 

1 Бєлоус Д.М. викладач Соболєва І.Ф. 
2 Богатир А.С. майстер виробничого навчання Лебедь Н.Д. 
3 Лучинська Я.І. викладач Савочка Л.І 
4 Бибко А.О. викладач . Ніжнік О.С. 
5 Краснокутський В.О. майстер виробничого навчання Білоус М.В. 
6 Сасіна О.М. майстер виробничого навчання Морозова Г.М. 
7 Конарєва А.Є. майстер виробничого навчання Негода Л.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                               

ПЛАН РОБОТИ 
ШКОЛИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА НА 2020/2021 н.р. 

 
№ Зміст роботи Термін 

виконання 
Відповідальний за 

виконання 
Відмітка 

про 
виконання 

Заняття 1. Організація освітнього процесу 
1 Бесіда: 

- нормативно правова база організації 
навчального процесу: закони України 
«Про освіту», «Про професійну 
(професійно-технічну) освіту», 
Положення про організацію навчально-
виробничого процесу у професійно-
технічних навчальних закладах (зі 
змінами). Про методичні рекомендації 
щодо викладання навчальних предметів 
у 2020/2021 н.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вересень 

Савочка Л.І. 
Морозова Г.М. 
Куткович О.М. 

 

2 Вимоги до оформлення плануючої 
документації. 

Савочка Л.І., 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М. 

 

3 Постановка мети уроку, добір змісту, 
методів навчання. Форми організації 
діяльності учнів 

Савочка Л.І., 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М. 

 

4 Складання діагностичних анкет 
молодого спеціаліста 

Молоді педагоги  

5 Домашнє завдання: 
- відвідати уроки досвідчених 
викладачів з наступним аналізом; 
- опрацювати літературу: В.Онищук 
«Типи і структура уроків»; 
 Н.П. Наволокова «Енциклопедія 
педагогічних технологій та інновацій» 

Молоді педагоги  

Заняття 2. Сучасний урок 
1 Вимоги до сучасного уроку. Типи і 

структура уроків 
 
 
 
 
 
 
 

жовтень 

Ніжнік О.С.  

2 Огляд методичної літератури 
«Сучасний урок» у контексті Нової 
української школи 

Савочка Л.І., 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М., 
молоді педагоги 

 

3 Методичні поради «Молодий викладач: 
як виробити власний стиль» (діалог зі 
спеціалістами вищої категорії) 

Логвіненко В.І., 
Ніжнік О.С. 

 

4 Практичне заняття: 
-  моделювання структури уроку 
відповідно до обраного типу 

Савочка Л.І., 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М., 
молоді педагоги 

 

5 Домашнє завданя: 
- опрацювати фахову періодику; 
- відвідати уроки та провести їх аналіз 

Молоді педагоги  



 
 
 
 
 

№ Зміст роботи Термін 
виконання 

Відповідальний 
за виконання  

Відмітка 
про 

виконання 
Заняття 3. Активізація пізнавальної діяльності учнів  

1 Використання інформаційних та 
комунікаційних технологій в освітньому 
процесі 

 
 
 
 
 
 
 

листопад 

Савочка Л.І., 
Лебедь Н.Д., 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М. 

 

2 Огляд періодичних видань   
3 Практичне заняття: 

- конструювання уроків з 
використанням елементів: 
«технологічний кейс», «технологічні 
пазли», «технологічний алгоритм», 
«навчально-тренувальна вправа», 
«інформаційне партнерство» 
 

Савочка Л.І., 
Соболєва І.Ф., 
Морозова Г.М., 
Слонь Н.П., 
Куткович О.М., 
молоді педагоги 

 

4 Домашнє завдання: відвідування уроків 
викладачів Ніжнік О.С.,  Лебедь Н.Д., 
Соболєва І.Ф., Логвіненко В.І.,  

Молоді 
педагоги 

 

Заняття 4. Психологічні аспекти сучасного уроку 
1 Тренінгові заняття: «Формування 

ситуації  успіху в умовах підвищення 
рівня психолого-педагогічної 
компетентності педагога» 

 Практичний 
психолог 
Татаренко Л.В. 

 

2 Огляд періодичних видань  Ніжнік О.С.  
3 Домашнє завдання: розробити цикл 

різнорівневих контрольних робіт для 
проміжного й тематичного контролю 

 Молоді 
педагоги 

 

 Заняття 6. Нетрадиційні форми проведення уроку 
1 Використання активних форм і методів 

у освітньому процесі (самоосвітні 
компетенції та між предметні зв’язки) 

 
 
 
 
 

січень 

Савочка Л.І., 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М. 

 

2 Ознайомлення з досвідом роботи 
викладачів: Логвіненко В.І., Лебедь 
Н.Д. 

Логвіненко В.І., 
Лебедь Н.Д.,  

 

3 Огляд періодичних видань 
 

Ніжнік О.С.  

4 Практичне заняття: моделювання 
уроків-лекцій, уроків - семінарів, уроків 
у формі ділової гри 

Савочка Л.І. 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М. 

 

5 Домашнє завдання: розробити 
конспекти нестандартних уроків із 
предмета 

Молоді 
педагоги 

 

Заняття 7. Диференційований підхід до навчання 

1 Круглий стіл «Переваги та проблеми 
застосування диференційованого 
підходу до навчання» 

 
 
 

лютий 

Савочка Л.І., 
Соболєва І.Ф. 
Морозова Г.М., 
Слонь Н.П. 
Куткович О.М. 

 



2 Огляд періодичних видань Мовчан А.В. 
 

 

3 Практичне заняття: 
- ділова гра «Складання 
диференційованих домашніх завдань, 
різнорівневих тестових завдань для 
тематичного контролю». 

 Савочка Л.І., 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М., 
молоді педагоги 

 

4 Домашнє завдання: 
- розробити цикл тестових завдань для 
проміжного й тематичного контролю; 
- підготуватися до дискусії «Інноваційні 
педагогічні технології: пошуки, 
проблеми». 

 
Молоді 
педагоги 

 

Заняття 8. Впровадження в практику роботи нових педагогічних технологій та інновацій 

1 Дискусія-зустріч із педагогами 
«Інноваційні педагогічні технології: 
пошуки, проблеми» (Лебедь Н.Д., 
Логвіненко В.І., Ніжнік О.С.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

березень 

Лебедь Н.Д., 
Логвіненко В.І.,  
молоді педагоги 

 

2 Огляд періодичних видань з теми 
«Інформаційне забезпечення освітнього 
процесу» 

Савочка Л.І., 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М. 
 

 

3 Майстер-клас «Сучасні підходи до 
організації навчання й інтерактивні 
технології 
 

Лебедь Н.Д., 
Негода Л.М., 
молоді педагоги 

 

4 Домашнє завдання: 
- підготуватися до обміну досвідом 
«Мої педагогічні знахідки»; 
- виготовити зразки роздаткового 
матеріалу за рівнями 

Молоді педагоги  

Заняття 9. Підсумкове заняття  
1 Творчий звіт молодих спеціалістів «Мої 

педагогічні знахідки» 
 
 
 
 
 
 
 

квітень 

Ніжнік О.С., 
Савочка Л.І., 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М., 
молоді педагоги 

 

2 Складання діагностичних карт 
молодого педагога 

Молоді педагоги  

3 Практичне заняття: 
- розробка методичної пам’ятки 
«Розвиток навчально - пізнавальної 
діяльності учнів через упровадження 
інноваційних педагогічних технологій» 

Ніжнік О.С., 
Савочка Л.І., 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М., 
молоді педагоги 

 

 

 

  Керівники школи                                                                              Л.І.Савочка 

                                                                                                                Г.М. Морозова 

                                                                                                                О.М.Куткович 
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