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Молодий спеціаліст стає хорошим учителем,
перш за все, завдяки обстановці творчої праці...
В. Сухомлинський
Вступ
Сучасний педагог — це людина з високим ступенем соціальної
активності й громадянської відповідальності за якість і результативність
власної

роботи.

Йому

притаманні

професіоналізм,

висока

науково-

теоретична і методична, психолого-педагогічна, теоретична і практична
підготовка.
Переступаючи

поріг

ліцею,

молодий

спеціаліст

сподівається

реалізуватися в ній як фахівець. Чи підготовлений він до роботи з учнями?
Як зорієнтуватися в ліцеї? Що робити для вдосконалення навчальновиховного процесу? Врешті-решт, у кого про що запитати? Молодий педагог
відчуває протиріччя між зростаючими вимогами до професійної майстерності
педагогів та недостатнім рівнем власної кваліфікації. Тому педагогпочатківець потребує особливої уваги з боку адміністрації, педагогічного
колективу, методичної служби.
Робота з молодими педагогами починається вже під час їхньої першої
зустрічі з адміністрацією закладу. Під час цієї зустрічі педагоги-початківці в
бесіді з директором та його заступниками мають отримати інформацію про
ліцей, традиції колективу, Статут та Правила внутрішнього розпорядку
ліцею. У бесіді з молодими викладачами, майстрами в/н, вихователями
потрібно з'ясувати їхні нахили, бажання, інтереси, намагатися вже з цієї
бесіди зробити висновок, якої допомоги потребує кожен з них, як
найраціональніше використати їхні можливості.
Випускники педагогічних ВНЗ здебільшого мають непогану фахову
підготовку, але їм бракує знань і досвіду в питаннях методичної підготовки,
діяльності учнівського колективу, ведення документації, у роботі з батьками.
Успішна педагогічна діяльність молодого педагога залежить не тільки від
його професійної підготовки і особистих якостей, а й від того, у який
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колектив він потрапить, які умови праці й побуту йому створять, яку
нададуть методичну допомогу, як стимулюватимуть його ініціативність і
творчість. Для цього створюються в ПТНЗ Школи молодого педагога
(ШМП).
Актуальність організації ШМП зумовлена:
- неготовністю випускників ВНЗ

до практичного розв’язання

соціально-педагогічних і психологічних проблем з учнями, батьками,
громадськістю;
- недостатньою орієнтацією у навчальних планах і програмах;
- низьким рівнем обізнаності молодих працівників у сфері педагогічних
технологій;
- неготовністю брати активну участь у загальному функціонуванні
навчального закладу;
- низькою спроможністю молодих педагогів у формуванні навчальної
мотивації в учнів;
- низьким рівнем знань та практичних навичок щодо особливостей у
роботі з обдарованими, гіперактивними учнями, дітьми з обмеженими
можливостями тощо.
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Розділ 1
Організація роботи наставників з молодими
педагогами
На початку кожного навчального року методична рада розробляє і
визначає одним з пріоритетних напрямів роботи з педагогічними кадрами
саме роботу з молодими спеціалістами, спрямовану на розвиток творчих
здібностей молодих викладачів, майстрів в/н, вихователів підвищення рівня
професійної майстерності.
Розпочинається робота з видання наказу «Про організацію роботи з
молодими

педагогами»,

в

якому

закріплюються

за

молодими

і

малодосвідченими педагогами викладачі-наставники для того, щоб надати
молодим педагогам методичну допомогу в розв’язанні першорядних
проблем, подоланні труднощів, із якими вони зустрічаються, підтримати
їхню творчу наснагу, бажання плідно працювати.
Структура методичної роботи з молодими педагогами
Сосницького професійного аграрного ліцею

Колективні форми
роботи

Методичні
комісії

Методичні
оперативки

Тематичні
виставки

Методична
рада

Індивідуальні форми
роботи

Анкетування
Діагностування

Самоосвіта

Наставництво

Консультації,
співбесіди

Школа молодого
педагога

Тиждень «Мій перший
відкритий урок»

Семінари-практикуми

Творчі звіти
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Формування

та

становлення

молодого

спеціаліста

відбувається

протягом перших років педагогічної діяльності. Тому важливо, щоб його
наставником був колега, який уміє поліпшити і підтримати позитивне в
роботі молодого спеціаліста, допомогти знайти правильне рішення в будьяких складних ситуаціях, повірити у свої сили, передати досвід, зробити його
надбанням свого підопічного. Стосунки «наставник – молодий педагог» – це
зазвичай стосунки довіри, доброзичливості, щирості, взаємоповаги.
Актуальним питанням сьогодення є проблема: як заохотити молодих
педагогів залишитися працювати в навчальному закладі. Усім відомо, що
успіх творчої діяльності викладачів – початківців залежить не тільки їх
професійної підготовки, а й від того, в який педагогічний колектив вони
потраплять, яку отримають методичну допомогу, як будуть стимулювати їх
ініціативність та їх творче начало, яким буде відношення до їхніх перших
помилок. І все нові та нові запитання … як?
Перші кроки молодих педагогів – це їх перші кроки, як кроки дитини,
яка щойно почала ходити. Їм прийдеться падати не один раз, перш ніж стати
«на ноги», і тут дуже важливим є питання про те, хто і як подасть їм руку
допомоги «методичних порад».
Насамперед молодий спеціаліст повинен не тільки зрозуміти, а й
переконатися, що має наставника, на допомогу якого він завжди може
розраховувати. Тому дуже багато залежить від того, хто буде поруч з
молодим викладачем, підтримає його, допоможе знайти правильне рішення в
складних ситуаціях, допоможе повірити у власні сили. Наставництво дає
можливість управляти процесом професійного становлення молодого
педагога, допомагає досвідченому педагогу працювати з молоддю у тісному
контакті, що дає можливість передавати свої знання, вміння та навички для
розвитку професійних здібностей, набуття педагогічної майстерності.
Саме наставник повинен дати зрозуміти молодому викладачу, що
помилка – це старт до його успіху, наступна сходинка до його перемоги на
освітянській ниві.
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Роботу наставника з підшефним слід починати з довірливої бесіди,
часто в присутності одного з членів адміністрації. Вивчити позитивні,
негативні моменти у його підготовці у ВНЗ, напрямки допомоги, можливості
раціонального

використання

вчителя-початківця

в

позакласній

та

позаліцейній роботі.
Слід ознайомити початківця з обладнанням методичного кабінету,
матеріалами бібліотеки тощо, дати стислу характеристику груп, у яких йому
доведеться працювати.
Наступний етап – складання індивідуального плану роботи молодого
педагога (додаток А) з урахуванням його потреб і можливостей. План
повинен розробити наставник спільно з педагогом, а далі подати його на
затвердження директору чи заступнику директора.
Затверджується індивідуальний план наставника молодого спеціаліста з
урахуванням науково-методичної проблеми, над якою працює ліцей.
У перших два – три місяці навчальні заняття молодого педагога можуть
відвідувати лише наставники та їхні колеги, адже відомо, що присутність на
заняттях керівника ліцею надто хвилює початківців, а дружні зауваження
колег він сприяє значно лояльніше.
Під час складання розкладу навчальних занять обов’язково має
враховуватися необхідність взаємовідвідування уроків педагогом і його
наставником.
У

навчальному

закладі

обов’язково

має

здійснюватися

внутрішньоліцейний контроль за діяльністю наставника і педагога та
управління нею.
Упродовж наступних двох років потрібно підвести підсумки навчання
молодого спеціаліста і розробити план підвищення рівня його педагогічної
майстерності.
Педагогічне шефство передбачає також виховання в учительської
молоді високих моральних якостей, розвиток творчості й самостійності. У
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процесі спілкування з досвідченим колегою педагог – початківець не тільки
переймає досвід, зразки, прийоми праці, а й виробляє власний вид діяльності.
Зміст і форми роботи наставника
1. Складання індивідуального плану роботи стажиста з урахуванням
його потреб і можливостей.
2. Взаємовідвідування уроків і позакласних заходів із їх подальшим
обговоренням.
3.Взаємні відвідування уроків досвідчених колег та їх ретельний аналіз.
4. Попереднє відвідування стажистом уроків, які проводить наставник.
5. Спільне зі стажистом складання календарно-тематичних планів,
конспектів уроків.
6. Допомога стажисту в розробці уроків, позакласних заходів.
7. Надання стажисту рекомендації щодо самоосвіти.
8. Ознайомлення стажиста з науково-методичною літературою.
9. Обговорення новинок педагогічної літератури, творчих здобутків
інших педагогів.
10. Допомога в роботі з «важкими» дітьми та їхніми сім’ями.
11. Залучення стажистів до методичної, громадської роботи.
Орієнтовний план роботи педагога-наставника з молодим спеціалістом
№
з/п
1
2
3
4

5
6

Зміст роботи
Складання плану стажування
Підготовка методичних рекомендацій для
молодого спеціаліста
Допомога в організації самоосвітньої роботи
(план, література)
Підготовка та проведення відкритого уроку
(вивчення нового матеріалу, структурний план
уроку)
Практичне заняття “Конструювання та захист
моделі уроку вивчення нового матеріалу”
Підготовка молодого спеціаліста до участі в

Термін
виконання
вересень
вересеньжовтень
Жовтеньлистопад
листопад

Примітка

грудень
лютий
8

7
8

9
10
11

12

13
14
15
16
17
18
19

конкурсі “Я і мій кабінет”
Консультація “Підготовка педагога до уроку”
Підготовка та проведення відкритого уроку
(закріплення й розвитку знань, умінь і навичок
учнів)
Практикум “Конструювання та захист проекту
уроку з розвитку навчальних здібностей учнів”
Консультація “Методика використання ТЗН та
наочності на уроці”
Підготовка молодого педагога до участі в
конкурсі “Я і мій урок” (розробка конспекту
уроку)
Проведення відкритого уроку для молодого
спеціаліста (узагальнення та систематизація
знань учнів)
Практичне заняття “Конструювання уроку
систематизації знань”
Проведення для молодого спеціаліста
відкритого позакласного заходу
Відвідування уроків молодого спеціаліста.
Детальний педагогічний аналіз уроку
Відвідування позакласного заходу з предмета
молодого спеціаліста
Підготовка молодого спеціаліста до
представлення портфоліо
Підготовка звіту щодо стажування молодого
вчителя
Звіт щодо стажування молодого вчителя

Протягом року
січень

лютий
Протягом року

грудень

січень
березень
Згідно графіку
Згідно графіку
квітень
Травень
червень

Пам’ятка наставнику для аналізу уроку молодого педагога
1.

Чи зацікавив урок учнів?

2.

Чи забезпечено цілеспрямовану розумову діяльність учнів?

3.

Чи педагогічно тактовним є педагог?

4. Як створюється ситуація для глибокого сприймання матеріалу,
емоційних переживань учнів?
5. Як відбувається контакт із класом та окремими учнями, тобто як
налагоджено зворотний зв'язок?
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6.

Наскільки ефективно організовано самостійну роботу учнів, як

педагог озброює їх навичками самоосвіти, самоконтролю?
7. Що на уроці найбільше вдалося педагогу?
8. Яких виховних заходів було вжито?
9. Як на уроці було забезпечено свідому робочу дисципліну?
10. Що не вдалося? Чому? Як працювати над усуненням недоліків?
З чого ж починається діяльність щодо становлення молодого педагога?
Спочатку для визначення структури та планування методичної роботи з
молодими спеціалістами

(зразки планування Школи молодого педагога

наведені в додатку Б) здійснюється діагностування, а також ознайомлення з
необхідною первинною інформацією.
При організації і проведенні навчання зустрічається немало труднощів.
Головна з них - психологічного характеру. Те, що потрібно вдосконалювати
свою майстерність, знають всі, але не всі роблять це в реальному житті.
Відчуває викладач потребу в підвищенні своєї кваліфікації – сам починає
вчитися, не відчуває - противиться навіть грамотно організованому
навчанню. Мотивація не впливає прямо і безпосередньо на якість роботи,
але вона впливає на старанність, відповідальність. Щоб навчання було
вмотивованим, його необхідно будувати з урахуванням реальних потреб
молодих спеціалістів. Існують різноманітні прийоми їх вивчення. Для
продуктивної

роботи

з

молодими

викладачами

наставник

повинен,

насамперед, налагодити довірливе відношення між ним та молодим
педагогом, так як тільки така співпраця дасть гарний врожай.
А тому наставник має вивчити особистість молодого викладача, знати
його характер, захоплення, плани на майбутнє щодо його освітньої
діяльності, його професійну компетентність та педагогічні знання, тобто,
провести комплексне вивчення, яке охоплювало б всі основні професійно
важливі сфери особистості педагога,

щоб скласти план роботи

у

відповідному напрямку. Всі ці питання можна вияснити, провівши
анкетування молодих спеціалістів (Додаток В).
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Особливу увагу необхідно приділити цілому комплексу чинників, які
допоможуть молодому фахівцю швидше адаптуватися до умов навчального
закладу – це мотивація вибору його професії, той же характер, рівень
професійної підготовки, ступінь активності включення у взаємовідносини з
педагогічним колективом. Діяльність педагогічного колективу: особливості
організації праці, умови роботи, ставлення колег та адміністрації, творчий
характер діяльності навчального закладу – теж один з важливих чинників
адаптації молоді.
Написавши конспект уроку, продумавши, ніби, кожен аспект відповіді
та додаткових запитань – все таки при перших кроках проведення уроків
досить часто спостерігаються такі помилки, про які, навіть, здається: «Ну як
же я це не врахував?». І в залежності від характеру особистості молодого
викладача, його внутрішньої сили буде залежати те, як він поставиться до
своєї першої невдачі. Ось тут на допомогу і приходить викладач – наставник,
який

і

допоможе

молодому

фахівцю

утриматися

«на

плаву».

Проаналізувавши проведений урок, наставник повинен досить толерантно
вказати на причини невдачі і так внести свої корекції, щоб молода людина
збагнула – дійсно, це вже й не така й проблема, зате в другий раз я вже знаю,
що робити. Всі розмови, співбесіди, консультації слід проводити таким
чином, щоб молодий колега зрозумів, що нічого легкого в світі не буває і що
невдачі – це поштовх до аналітичного продумування проведення наступних
уроків. Головне, щоб викладач зрозумів, що для досягнення успіху необхідно
багато попрацювати, що для того, щоб самоутвердитися потрібно глибоко
розуміти свої шляхи руху до бажаного результату. В творчих пошуках легких
перемог зовсім не буває! Якщо молодий педагог це усвідомить і це стане
направляючим фактором в його педагогічній діяльності, то тоді можна з
впевненістю сказати про те, що зерна праці цього спеціаліста потраплять в
родючий ґрунт і дадуть прекрасний врожай. Така молода людина завжди
буде аналізувати свої помилки і робити відповідні висновки на майбутнє, в
не впадати в розпач за мінімальних невдач. Саме тому кожен «важкий успіх»
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такого молодого педагога завжди необхідно похвалити, відмітити не тільки
на рівні методичних засідань, а й на рівні колективу. Всього кілька секунд
потрібно для того, щоб відмітити перші кроки успіху молодого фахівця,
сказати йому слово похвали, щоб стимулювати його до його педагогічної
творчості.
З чого ж починати свою педагогічну магістраль? Це питання задають
десятки і сотні молодих викладачів. З дисципліни, відповідальності та
виконання завдань. Адже тиша на уроці – це застосування викладачем самих
різноманітних методичних прийомів та дій, які напрямлені саме на
досягнення та рішення найпершого та найголовнішого з усіх завдань –
створення свідомої дисципліни. Молодий педагог протягом проведення
уроків повинен усвідомити, що уважність, делікатність, ввічливість самі по
собі не виникають, якщо викладач кожною своєю дією не буде давати зразок
гуманності, якщо хоча б на хвилину забуде, що на нього як в дзеркало,
дивляться очі десятків учнів. За всім цим повинен постійно слідкувати
викладач – наставник, щоб закріплювати все нові і нові навички в досвіді
молодого педагога. Адже радість пізнання та впевненість у своїх силах – що
може бути більшим стимулом в освітянській роботі.
Пройшовши перші «прості складності» молоді педагоги відчувають
впевненість в своїх силах, а тому саме в цей період (коли вони не зациклені
на тому, що і як правильно зробити, де не оступитися) у них і з’являються
їхні

перші

«таємничі

особисті

думки»

щодо

вироблення

власного

педагогічного стилю роботи, свого бачення проведення уроків та виховної
роботи з учнями в навчальному закладі на базі уже відомих методик
викладання. Саме в цей період викладач і проявляє свою особисту методичну
думку, якій необхідно дати правильне русло, яке, потрапивши у величезну
ріку педагогічного досвіду, зробить свій вагомий внесок на освітянській ниві.
Постійна безперервність пошуку нового, цікавого призводить до
формування у молодого фахівця його основних професійних якостей, які і
визначать ступінь його майстерності педагога. Адміністрація навчального
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закладу при організації контролю за роботою молодих спеціалістів
обов’язково визначає його мету, розробляє пам’ятку чи план вивчення,
обирає відповідні форми і методи контролю (див. таблицю)
№

1

2

3

4

Тип контролю
Оглядовий
контроль

Попередній

Попередній

Персональний

1 рік роботи
Оцінити рівень
підготовки молодого
спеціаліста,
ефективність
організації навчальновиховного процесу
Визначити можливі
помилки в роботі
молодого педагога та
спланувати роботу
щодо їх виправлення
Перевірити, як
молодий спеціаліст
працює над усуненням
недоліків, реалізує
надані пропозиції,
рекомендації
2 рік роботи
Вивчення всієї
системи діяльності
педагога за будь-який
визначений час

Дата

Методи

Вересень
4 тиждень

Відвідування
уроків,
співбесіда,
діагностування

Жовтень

Відвідування
уроків,
співбесіди

Квітень

Відвідування
уроків,
співбесіди,
ознайомлення
з результатами
стажування

Протягом
року

Відвідування
уроків,
моніторинг
навчальних
досягнень
учнів, бесіди з
педагогом та
інше

3 рік роботи

5

Відвідування
Перевірка знань,
уроків,
умінь, навичок учнів,
моніторинг
вивчення
Протягом
навчальних
Фронтальний
документації,
року
досягнень
перевірка вихованості
учнів, бесіди з
учнів класу
педагогом та
інше
Саме тому на заняттях Школи молодого педагога і розглядаються

інноваційні підходи до способів використання педагогічних технологій. І чим
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різноманітніші методи роботи, тим швидше молоді освітяни набувають
педагогічних навичок та досвіду.
Тому

дуже

спеціалістами,

важливо

обміну

крім

думками,

різноманітних
спільного

бесід

з

молодими

моделювання

уроків,

випереджувального проведення уроків, консультування, спільної підготовки
дидактичних

матеріалів,

огляду

літератури

та

обговорення

книг

використовувати активні форми методичної роботи.
А саме:


педагогічні ситуації – сукупність умов і обставин, які вимагають
швидкого прийняття педагогічно правильного рішення;



творчий портрет педагога – робота спрямована на формування творчої
активності, розвиток ініціативи (портрет свого майбутнього «Я ПЕДАГОГ»);



дебати – обговорення будь – якого питання, обмін думками, полеміка,
дискутування, під час яких потрібно прийняти та відстояти своє рішення;



дискусія – обговорення спірного питання, ідей;



ділова гра – навчання професійної діяльності шляхом її моделювання,
близького до реальних умов, з обов’язковим динамічним розвитком
ситуації, задачі або проблеми, які розв’язуються в чіткій відповідності до
характеру рішень учасника;



методичний турнір – форма роботи, спрямована на пошук нових ідей,
шляхів вирішення актуальної проблеми;



семінарське заняття – робота на ознайомлення молодими педагогами
глибоких

зв’язків

між

теоретичними

та

практичними

аспектами

педагогічної діяльності;


практичне заняття – форма навчально – методичного навчання, під час
якого організовується детальний розгляд окремих теоретичних положень і
формуються уміння та навички їх практичного застосування;
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«круглий стіл» - метод передбачає широке обговорення проблеми, під
час якого висловлюються різні точки зору, оригінальні ідеї.

 відкриті уроки – загальноприйнятий методичний захід у навчальному
закладі, на якому відбувається показ кращого досвіду, пропаганда нових
педагогічних надбань з актуальних питань педагогіки;


взаємовідвідування уроків – метод обміну досвіду роботи, здійснення
колегіальної допомоги в роботі молодих педагогів та поширення
передового педагогічного досвіду.
Діагностування (молоді спеціалісти)
Для першого року роботи програма підвищення загальнопедагогічного

й методичного рівнів однакова для всіх молодих спеціалістів. Починаючи з
другого року вона диференціюється залежно від наслідків стажування за
перший рік і результатів діагностування.
Діагностування

варто

проводити

в

квітні

—

травні кожного

навчального року з метою оцінювання роботи молодого педагога. Цей захід
можна провести у формі вільної бесіди одного з членів адміністрації з
початківцем у присутності його наставника. До бесіди необхідно належним
чином підготуватися: відвідати не менше як 10—15 уроків стажиста
(наприкінці вересня, у листопаді — грудні та березні — квітні), позакласні
заходи, батьківські збори тощо.
За результатами першого року роботи стажисти в квітні — травні
проводять по декілька відкритих уроків, виховних заходів, адміністрація
ліцею складає характеристику кожного стажиста, в якій обов'язково
фіксується все позитивне, що з'явилося в його діяльності впродовж року,
зазначається, над розв'язанням яких питань йому необхідно працювати в
наступному навчальному році. Підсумки стажування підбиваються, як
правило, на нараді при директору щороку в травні — червні. Враховуючи їх,
керівництво разом з наставником за потреби планує навчально - методичну
роботу стажиста на другий і третій роки.
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У цей період зв'язки наставника з підлеглими не перериваються: триває
допомога в конструюванні уроків, позакласних заходів, більше уваги
приділяється виробленню навичок роботи з батьками, вивченню особистості
дитини, роботі з розвитку її розумових здібностей, індивідуалізації та
диференціації навчання, вивченню й упровадженню нових технологій
навчання й виховання тощо.
Молоді спеціалісти більш активно залучаються до методичної,
громадської роботи, виконують постійні доручення в ліцейних методичних
комісіях,

беруть

участь

у

семінарах-практикумах,

виступають

з

повідомленнями перед колегами тощо.
Вивченню запитів, інтересів, можливостей молодих спеціалістів сприяє
цілеспрямоване анкетування їх, перше з яких доцільно провести за
результатами першого року роботи в травні (додатки).
Зміст потреб ми визначаємо за допомогою соціологічного опитування.
Викладачі та майстри в/н заповнюють ось такі діагностичні анкети. З їх
допомогою ми з’ясовуємо, які труднощі виникають у молоді в навчанні.
Аспект педагогічної
діяльності

Дуже
важко

Ступінь труднощів
Майже не
Важко
Так собі
важко

Поурочно-тематичне
планування
Планування
заходів
самоосвіти та підвищення
педагогічної майстерності
Опанування нових програм
та підручників
Вміння поставити мету
уроку
Вміння
опрацьовувати
матеріали уроку відповідно
поставленій меті
Використання різних форм
та методів на уроці
Практичні роботи на уроках
Застосування
диференційованого підходу
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до учнів
Розвиток зацікавлення до
навчання
Використання
міжпредметних зв’язків
Забезпечення
необхідної
дисципліни на уроці
Вміння оцінити результат
щодо поставленої мети
Оцінка знань умінь і
навичок учнів.
Виявлення типових причин
неуспішності учнів
Організація
позакласної
роботи з предмету
Ефективність використання
оснащення кабінету.
Оснащення кабінету новими
наочними посібниками
Діагностична картка для молодих спеціалістів
(заповнює заступник директора, наставник)
Прізвище, Прізвище, Прізвище, Прізвище,
№
ім’я та
ім’я та
ім’я та
ім’я та
Проблема
п/п
по
по
по
по
батькові
батькові
батькові
батькові
1 Диференціація
та
індивідуалізація
навчання
2 Створення ситуаційної
умови навчання
3 Використання рольової
гри
4 Організація контролю
знань
5 Використання різних
режимів роботи на
уроці
6 Організація
корекції
помилок учнів
7 Забезпечення логічної
послідовності на уроці
8 Використання
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9

10
11

12

13

14
15

16

17
18

роздаткового
матеріалу на уроці
Використання
інформаційних
технологій
Нестандартні
форми
уроків
Ефективне
використання часу на
уроці
Використання
перспективного
педагогічного досвіду
Результативність
у
досягненні мети на
уроці
Активізація учнів на
уроці
Організація
самостійної роботи на
уроці
Вибір
типу
та
структури
елементів
уроку
Проблемне навчання
на уроці
Ефективність
використання під час
уроку різних методів
Потім – анкетування, яке дає змогу визначити труднощі в роботі

молодих колег та сконцентрувати діяльність на подолання недоліків.
Наводимо приклад деяких зразків анкет.
Діагностична картка молодого спеціаліста
(заповнює молодий викладач)
Вузлові питання навчально-виховного процесу оцінюються в балах:
4 бали – можу поділитися досвідом;
3 бали – досконало володію даним питанням;
2 бали – добре володію даним питанням;
1 бал – потребую методичної допомоги з даного питання.
18

Перелік питань:
1.

Формування загально-навчальних умінь та навичок.

2.

Реалізація на уроках міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків.

3.

Розвиток логічного мислення і творчих здібностей учнів.

4.

Диференційований підхід у навчанні учнів.

5.

Організація самостійної роботи учнів на уроках.

6.

Використання інформаційних технологій на уроках та в позаурочний
час.

7.

Здійснення учнями самоконтролю й самооцінки на уроках під
керівництвом педагога.

8.

Організація самоврядування.

9.

Використання ігрових методів на уроках.

10. Опитування. Тематичний облік знань.
11. Вибір оптимальних методів навчання.
12. Вибір форм організації навчання.
13. Забезпечення високої працездатності учнів.
14. Самоаналіз уроку.
15. Вивчення особистості учня. Взаємини з учнями.
16. Визначення головного в змісті навчального матеріалу.
17. Уміння використати пізнавальні завдання в процесі навчання.
18. Розвиток творчої активності дітей на уроці.
19. Навчання дітей самоаналізу й самоконтролю на уроках.
20. Підтримання творчої активності дітей на всіх етапах уроку.
Усі молоді педагоги працюють під керівництвом досвідчених педагогів
за чітко розробленим планом. Робота в Школі молодого педагога розрахована
на два - три роки. Щомісяця відбуваються засідання, на які виносяться як
практичні, так і теоретичні питання. Обов’язковим є надання практичної
допомоги молодим колегам, консультації, взаємовідвідування уроків не лише
у викладачів – наставників, а й інших викладачів. З перших годин роботи
починається знайомство з колегами, з навчальним закладом. Вже стали
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традиційними такі заходи, як декада наставника, тиждень молодого
викладача (додатки).
Педагогічні міні-консіліуми з певних проблем, які практикуються під
час

занять

із

молодими

спеціалістами,

дають

змогу

встановити

інтелектуальну траєкторію професійного зростання молодого педагога.
Особливою популярністю користуються рубрики засідань: "Через бар’єр
труднощів", "Перші кроки до майстерності. Які вони? ", "Про деякі "секрети"
професії педагога". Кожне таке заняття починається діагностуванням і
завершується бесідою з метою вияснення на якому рівні засвоєний матеріал.
Однією

з

ефективних

форм

роботи,

яку

я

проводжу,

є

"консультативний стіл". Для його проведення заздалегідь окреслюється коло
цікавих питань ("Сучасний урок. Який він", "Організація самостійної роботи
учнів

на

уроці",

"Обдарована

дитина?!.",

"Індивідуальний

та

диференційований підхід".
Заслуговують на увагу елементи ділової гри, які я використовую при
проведенні практичної частини занять. ("Опис учня", "Як знайти золоту
середину?", "Вчительські ролі").
У методичному кабінеті на допомогу молодому спеціалісту створено
розділ "Шлях до майстерності", де зібраний матеріал, що знайомить
молодого педагога з досвідом роботи кращих педагогів, методичними
рекомендаціями, пам’ятками з таких питань:
 Як організувати роботу над індивідуальною науково-методичною
темою?
 Як домогтися дисципліни на уроці?
 Як проаналізувати власний урок?
 Як опрацювати науково-методичну літературу?
 Радить методична комісія.
 Уміння заходити до класу.
 Вимоги до сучасного уроку.
20

Однією з умов успішного професійного зростання молодих педагогів є
систематична робота із самоосвіти. З метою надання допомоги молодим
спеціалістам щодо самоосвіти проводяться короткотермінові тематичні
семінари, огранізовуються консультації, практикується обмін досвідом їх
роботи серед ровесників, а також перед старшими колегами. Для
продуктивнішої роботи бажано вручити молодому спеціалісту методичну
папку з набором методичних рекомендацій, порад, анкет, пам’яток,
інформації про структуру методичної роботи з молодими кадрами.
Будь-які методичні заходи з молодими колегами поєднуються з
керівництвом їх самоосвітньою роботою: виступи з певних теоретичних
питань, захисти рефератів, творчі звіти по самоосвіті.
Як керівник Школи «Проблема» орієнтую молодого колегу на
виконання основних завдань, а саме: - набуття практичних навичок; уміння
застосовувати теоретичні знання, набуті у ВНЗ у конкретній практиці;
набуття

практичних

навичок

виховної

роботи

з

дітьми;

засвоєння

різноманітних методів навчання, вивчення передового досвіду, використання
сучасних засобів навчання, залучення нетрадиційних форм і методів
навчання, нових педагогічних технологій, вивчення ділових якостей
молодого спеціаліста з метою раціонального використання в системі освіти.
Висока результативність навчання молодого педагога досягається через
вміння поєднання існуючих форм підвищення кваліфікації педагога.
Інформація, з якою треба ознайомити молодого викладача
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

Інформація
Планування роботи педагога

Відповідальні
Викладач наставник
програм, Методист

Методика вивчення навчальних
складання поурочно-тематичних планів
Ведення навчально – плануючої документації
Методист
Дидактичні, психологічні та санітарно - Методист
гігієнічні вимоги до уроку.
Методи стимулювання навчально-пізнавальної Методист
діяльності учнів.
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6.

7.
8.
9.

Методи контролю знань учнів, вимоги до Методист
перевірки зошитів, забезпечення виконання
єдиного орфографічного режиму в закладі.
Методика організації індивідуальної роботи Методист
Використання навчального кабінету в процесі
підготовки та проведення уроку
Методика організації позаурочної роботи з
учнями

Методист, викладач
- наставник
Викладач –
наставник
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Розділ 2
Сценарії засідання Школи молодого педагога
На початку навчального року пропонуємо провести
заняття з молодими педагогами за темою
«Педагог на початку шляху».
Мета: підвищення ефективності спілкування молодого педагога та
учнів.
Завдання: актуалізувати проблеми, що виникають при спілкуванні з
учнями, здійснити пошук найбільш ефективних способів вирішення
конфліктних ситуацій.
Ведучий: Привіт, колеги. Пропоную вам привітати один одного,
представитися і продовжити фразу: «Бути педагогом означає...».
Вправа «Бути педагогам означає...»
Мета: встановити атмосферу довіри, налаштувати учасників на роботу
в групі, відчути групову єдність і підтримку.
Учасники, сидячи в колі, по черзі вітають всіх, представляються і
завершують пропозицію «Бути педагогом означає...» (висловлюють, що для
них значить їх професія).
Вправа «Опис учня»
Мета: профілактика скоєння помилок при сприйнятті учня.
Учасники діляться на 2 команди, кожній з якої ведучий дає конверт із
завданням.
Завдання команди № 1.У конверті команди № 1 фото юнака 15 років і
примітка: «На фотографії Іванов Боря. За підсумками семестру у нього
середній рівень досягнень, є один низький. Дивлячись на фото, опишіть
цього юнака».
Завдання команди № 2. У конверті команди № 2 фото того ж самого
юнака і примітка: «На фотографії Іванов Боря. За підсумками семестру у
нього високий рівень досягнень, поведінка зразкова. Дивлячись на фото,
опишіть цього юнака».
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У кожній команді вибирається секретар, який записує характеристики
юнака. Коли учасники готові, ведучий просить їх зачитати характеристики.
Після цього він оголошує, що обидві команди описували одного і того ж
юнака, але так як вони були під впливом різних установок - негативною в
першому випадку і позитивною - у другому, то описи у них зовсім різні
(подібний експеримент проводив Розенталь зі своїми студентами).
Ведучий. Ця вправа вчить нас складати власну думку про учня, не
спиратися на чужі, можливо спотворені установки, думки. Зверніть увагу, що
в інструкції було сказано «дивлячись на фото, опишіть юнака», але дія
установки настільки сильна, що дивлячись на одне і те ж фото, ви описували
його по-різному. Особливість установки полягає в тому, що ми бажаємо її
підтвердити і, що б не зробила та чи інша людина, ми трактуємо це на
користь нашої установки. Тому, перш ніж сформулювати думку, важливо
зважити всі факти.
Вправа «Мова рухів»
Мета: навчитися правильно інтерпретувати жести, позу і міміку учня
на уроці.
Обладнання: зображення поз, міміки і жестів людей (малюнки 1-9)
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Ведучий. А. Піз американський психолог в книзі «Мова рухів»
стверджував, що телефон створений для брехунів, тому що ми не бачимо
виразу обличчя і пози співрозмовника і нам важко оцінити, чи говорить він
нам правду.
Цікаво, наскільки добре ви орієнтуєтеся в мові рухів тіла. Я пропоную
вам прокоментувати наступні зображення (вивішує на дошку малюнки № 1).
Після дискусії він пояснює, що на малюнку № 1 зображена людина,
негативно налаштована проти співрозмовника: його руки і ноги утворюють
так званий «замок», людина схильна інстинктивно захищати життєво важливі
органи.
Це вчить нас, що при інтерпретації пози ми повинні враховувати і
ситуацію, в якій учень перебуває.
(Далі до дошки прикріплюється малюнок № 3).
Ведучий: Порівняйте малюнки № 1 та № 3. Що ви можете сказати про
малюнок № 3?
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(Після того, як бажаючі висловляться, ведучий повідомляє, що ця поза
говорить про бажання людини бути відвертим. Слід також звернути увагу,
що

розстебнуті

ґудзики

піджака

неусвідомлено

сприймаються

співрозмовником, як бажання бути більш відкритим, а ось застебнутий на всі
ґудзики піджак грає роль «замку».
(Наступними на дошку поміщаються малюнки № 4, 5.)
Ведучий: Ви бачите дитину (мал. № 4) і підлітка (мал. № 5), які
говорять неправду. У кожної людини в підсвідомості закладено, що
обманювати недобре, тому руки дитини тягнуться до рота, щоб прикрити
його однією або двома руками, з віком цей жест не зникає, але
видозмінюється - підліток буде злегка потирати губи пальцями, а дорослий
швидше за все торкнеться кінчика носа.
(Демонструються малюнки № 6, 7)
Ведучий: Палець у роті свідчить про те, що учневі необхідна
підтримка. Слід підбадьорити такого підлітка. Маленькі діти смокчуть
палець, так як він нагадує їм груди матері, цей жест допомагає заспокоїтися.
З віком він видозмінюється - тривожні учні нерідко гризуть олівці,
ручки, дорослі курять.
Якщо ж ви не раз помічали наступний жест на малюнку № 7, то це
сигнал про те, що учням нудно на ваших уроках. Це типовий жест
нудьгуючої людини.
Ступінь нудьги можна визначити за ступенем тиску голови на руку:
якщо голова повністю лягла на долоню - нудьга досягла свого апогею.
(Останніми до дошки кріпляться малюнки № 8,9).
Ведучий: Зверніть увагу - на малюнках № 8, 9 люди теж підпирають
долонею щоку, однак долоня закрита, на відміну від долоні дівчини на
малюнку № 7.
Це говорить про те, що персонажі восьмого і дев'ятого малюнків
оцінюють співбесідника, долоня закрита, а вказівний палець направлений
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вгору. Якщо ж слухач налаштований критично по відношенню до
виступаючого, то він підтримує підборіддя, як на малюнку № 9.
Знання цих поз дозволить вам отримати зворотній зв'язок від учнів, вам
навіть не доведеться їх питати, чи було їм цікаво на уроці.
Бажаємо успіхів!
Тема: “До майстерності – через передовий досвід” (Інтернетвітальня)
Мета:

ознайомлення

з

досвідом

видатних

педагогів,

сприяти

визначенню шляхів удосконалення професійної майстерності, спонукання до
самоосвіти та саморозвитку молодих спеціалістів.
Місце

проведення:

Сосницький

професійний

аграрний

ліцей,

комп’ютерний клас, мережа Інтернет.
Термін проведення: жовтень 2015 р.
Учасники: молоді педагоги та педагоги-наставники.
ПЛАН
1. Досвід В.О. Сухомлинського.
2. Інтернет-можливості видавничого дому “Первое сентября”, “Основа”,
“Плеяди”.
3. Авторська школа О.А. Захаренка.
ХІД ЗАНЯТТЯ
І. Вступне слово ведучого (На фоні музики).
А Бог дарував мені вчительську долю.
Не ту, що гладенька, не ту, що по полю
Між квітів пахучих стежиною в’ється,
З краплини роси тобі щиро сміється.
Не ту, що байдужа, не ту, що не знає
Де мрія дитяча по світу блукає …
А ту, що у серці пташиною б’ється
І перед лихом ніколи не гнеться.
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Таку, що не спиниш, не скажеш: доволі…
Бо вчитель – це сцена, де є усі ролі
І кожну не грати, а нею прожити
І душу дитячу у щастя зліпити.
Любов’ю горіти, на мить не згасати,
Якщо й не вдалося навчити літати.
Весь світ пелюстковий до ніг пригорнути,
Щоб радість відчути – Людиною бути.
У тому вся суть: не для себе прожити
А когось хоч трошки навчити любити,
Побігти в ромашки по літньому полю…
Спасибі, Господь, за учительську долю.
О. Коваль
ІІ. Педагог-наставник.
Я тримаю в руці пожовклі сторінки “Учительской газеты” за 1988 р.
Саме тут я прочитала рядки С. Соловейчика: “Гарний вчитель не той, хто дає
завдання, а потім виправляє помилки. Гарний вчитель той, хто знає
заздалегідь, які помилки зробить його учень, і так веде урок, щоб діти цих
помилок не допускали”.
Вважають, що саме С. Соловейчик – журналіст, публіцист, педагог
вперше відкрив широкому загалу В.О. Сухомлинського.
Якось він почув про Павлиську школу і вирішив зібрати матеріал про
надзвичайного вчителя.
Давайте

разом

зайдемо

на

сайт

Павлиської

школи

ім.

В.О.

Сухомлинського.
(учасники заходять на сайт і переглядають головну сторінку,
обговорюють).
Ведучий. Праці Сухомлинського потрібно читати з олівцем у руках,
настільки багато там мудрих порад. Інтерес до його спадщини не згасає з
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роками, а навпаки, зростає (звертає увагу на виставку книг Сухомлинського,
зачитує деякі рядки).
Педагог-наставник. А ім’ям С. Соловейчика назвали педагогічні
читання, які проводяться за участі видавничого дому “Первое сентября”, на
яких виступають видатні педагоги.
Пропагування педагогічних ідей своїх сучасників-вчителів було змістом
життя С. Соловейчика.
Як сумістити вимоги часу, незмінні закони педагогіки і закони
становлення особистості. Ці проблеми досліджував видатний публіцист.
Давайте зайдемо на сайт видавничого дому “Первое сентября”.
Ось сторінка, присвячена фестивалю “Відкритий урок”. Кожний учасник
якого має змогу отримати диплом, сертифікат про публікацію матеріалу,
компактний диск та книги.
Є й інша сторінка, присвячена конкурсу “Презентація до уроку” та інші.
(переглядають умови та інші матеріали)
Схожий сайт має і видавнича група «Освіта.юа», ”Основа”, “Плеяди”.
Відвідування сайтів ліцеїв області
Педагог-наставник. Чи хотіли б ви відвідати віртуальний музей? Саме
такий є на сайті Черкаського ОІППО і носить ім’я О.А. Захаренка.
(відкривають на цьому сайті сторінку)
Переглянемо експозиції цього музею.
- Від роду Захаренків до Сахнівського шкільного роду.
- Як це починалось?
- Знайомтесь! Авторська школа О. Захаренка.
- Послідовники Сахнівського мрійника.
Педагог-наставник.

Сахнівська

школа

славилась

“Літописом

надзвичайних справ”, а саме:
- майстрували повітряну кулю;
- майстрували дво – чи триступінчасті ракети, які запускали зі
шкільного Байконуру;
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- створили “розумні” двері з кодовим замком для контрольних робіт;
- створили обчислювальні машини “Ромашка” і “Ромашка – 2”;
- створили Музей бойової слави;
- будівництво Палацу здоров’я;
- спорудження Криниці совісті;
- випуск шкільної газети “Дівочі гори” та інші.
Переглянемо презентації; для цього знайдемо сторінку “Науковометодичне забезпечення закладів освіти”.
Презентація 1. “Технологія організації навчально-виховного процесу”.
Презентація 2. “Інноваційні методичні засоби та форми розвитку
особистості дитини у позаурочний час”.
(перегляд презентацій, обговорення)
І хоч іноді траплялися невдачі при запуску ракет (на парашуті в капсулі
спустились миші і розбіглися, померла морська свинка, не витримавши
перевантаження, в “розумних дверях” кодовий замок з часом зламався), але
головна мета була досягнута – діти захопилися фізикою, астрономією,
математикою та іншими науками.
І ще одне: до всіх незвичайних справ почали приєднуватися батьки
школярів – це був перший крок до створення єдиного соціокультурного
середовища села Сахнівки, центром якого стала школа.
О.А. Захаренко так пояснював мотиви такої діяльності: “Створювалось
все це заради примхи або чисто зовнішнього ефекту – а від необхідності
зайняти дітей взимку і влітку, в дощ і в спеку цікавою, корисною справою.
Зайняти так, щоб у них виросли крила, засяяли очі від бажання здійснити
мрію, а потім – подарувати її людям.
Сутність педагогічної авторської школи О.А. Захаренка полягає в тому,
що процес вихованняучнів відбувається в ході реалізації певної ідеї, яка
захоплює і об’єднує всіх учасників навчально-виховного процесу: учніввчителів-батьків. Це, так би мовити, педагогіка конкретної мети. З цього
приводу цікаву думку висловлював В.О. Сухомлинський: “Виховні ідеї треба
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вміти втілювати в тисячі різноманітних справ і при цьому завжди намагатися
бачити перспективу розвитку колективу”.
Ведучий. Ось так непомітно підійшла наша інтернет-подорож до кінця.
Хочеться побажати молодим колегам шукати таку д ідею, знайти її,
захопити нею своїх вихованців так, як це зробили свого часу В.О.
Сухомлинський та О.А. Захаренко.
Шукайте ці зерна на сторінках газет, журналів, Інтернет-сайтів, але
ставтесь до матеріалів критично, творчо, не бійтесь експериментувати, але
пам’ятайте, будь-який виховний захід повинен залишати у дитини почуття
моральної чистоти та морального задоволення.
Летять роки, все нові, все інакші…
І лиш багрянить горобина у дворі
Я поспішаю з радістю, як завше,
Почути звичний гомін дітвори.
Я знову йду, щоб стати біля дошки
То є найвище місце на землі.
Я там прошу: “Дай сили мені, Боже,
на цілий рік наснаги дай мені”
Хай будить слово знов дитячі душі
Хай очі відкриваються, блищать.
Хай жити хочеться дитині дужче й дужче,
А я добро їй буду дарувать.
О.В. Король
Наставники роздають молодим колегам пам’ятки.
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Висновки
Використання різноманітних форм та методів роботи з молодими
спеціалістами сприяють підвищенню їхнього фахового рівня як освітян.
Правильно організована методична робота Школи молодого педагога – це
цілісна система діяльності педагогів – наставників, яка базується на
досягненнях педагогічної науки та передового педагогічного досвіду і
забезпечує зростання рівня кваліфікації, майстерності молодого педагога,
підвищення його творчого потенціалу, що в остаточному підсумку сприяє
поліпшенню якості знань учнів, їх вихованості та розвитку.
Треба відзначити особливу роль самоосвіти молодих фахівців.
Педагогічне шефство передбачає допомогу у підборі відповідної літератури,
щоб викладач був у курсі новітніх досягнень у галузі педагогічної та
психологічної наук, викладання, методики спеціальних дисциплін.
Особлива увага приділяється вихованню в учительської молоді високих
моральних якостей, запобіганню негативних проявів поведінки молодого
педагога: зарозумілості, вередливості, зверхнього ставлення до колег,
безвідповідальності по відношенню до повсякденних обов’язків.
Така всебічна робота з молодими педагогами за три роки буде
результатом до того, що величезний знак питання молодого педагога буде
розігнутим, так як він отримає відповіді майже на всі питання.
За три роки активної, продуктивної роботи з наставником молоді
спеціалісти мають глибокі знання методологічних основ педагогічної теорії
та практики; усвідомлюють актуальні питання на сучасному етапі оновлення
та розвитку; осмислюють досягнення та участь в реалізації ідей педагогічної
та психологічної науки, що сприяють вирішенню актуальних проблем
навчання та виховання; постійно підвищують рівень знань з теорії та
методики викладання предмета; удосконалюють

уміння

та навички, які

необхідні для реалізації навчально – виховного процесу, завдань, які стоять
сьогодні перед навчальним закладом.
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Додаток А
Орієнтовна структура індивідуального плану роботи
молодого викладача
Індивідуальний план складає молодий спеціаліст під безпосереднім
керівництвом педагога-наставника, призначеного керівником на період
навчального року роботи. План затверджується директором.
1. Навчальна робота:
 ознайомитися з правилами внутрішнього розпорядку;
 ознайомитися з навчально-методичною базою кабінету;
 ознайомитися з перспективним та поточним плануванням роботи закладу;
 детально ознайомитися з навчальною програмою з предмета та складання
поурочно - тематичних планів;
 ознайомитися з вимогами до ведення документації;
 брати участь у плануванні роботи ;
 спланувати навчально-виховну та позаурочну роботу з предмета;
 підготувати тексти диференційованих завдань, контрольних, практичних,
лабораторних робіт
 виготовити наочні посібники (вказати).
2. Виховна робота:
- ознайомитися зі змістом та формами позакласної виховної роботи,
вимогами до планування;
- ознайомитися із календарем знаменних та пам’ятних дат на навчальний рік;
- освоїти орієнтовну програму вивчення індивідуальних особливостей учнів;
- скласти план виховної роботи класного керівника;
- вивчити особовий склад учнів групи, їхні індивідуальні особливості;
- налаштувати зв'язок з батьками учнів;
- провести класні години за визначеною тематикою;
- провести інформаційні години;
- підготувати і провести батьківські збори за визначеною тематикою;
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- написати психолого-педагогічну характеристику групи.
3. Методична робота:
- брати активну участь у роботі загальноучилищних заходів з методичної
роботи та роботі школи молодого викладача;
- ознайомитися з дидактичними вимогами до складання плану-конспекту
уроку;
- ознайомитися зі схемами аналізу та самоаналізу уроку, виховного заходу;
- ознайомитися з методичною літературою з фаху, яка є в бібліотеці, кабінеті;
- вивчити картотеку передового педагогічного досвіду з предмета;
- вивчити досвід роботи наставника;
- відвідати уроки (вказати);
- провести відкриті уроки (вказати);
- працювати над створенням власної картотеки літератури з предмета;
- зробити зріз знань учнів, розробити план корекції знань.
4. Громадська робота:
- підготувати і провести бесіди, лекції та інші заходи (вказати);
- брати активну участь у роботі молодіжних організацій школи;
- виконувати доручення дирекції, педагогічного колективу.
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Додаток Б
ЗАВДАННЯ ШКОЛИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА:
 складання індивідуального плану роботи викладача – наставника з
молодим викладачем;
 вивчення особистості та професійних умінь молодого педагога;
 ознайомлення

молодого

педагога

з

особливостями

роботи

та

оформленням навчально-методичної документації;
 набуття молодими спеціалістами практичних навичок, необхідних для
педагогічної роботи;
 формування вмінь застосовувати теоретичні знання, одержані під час
навчання в ВНЗ, у конкретній практичній діяльності;
 ознайомлення із сучасними нетрадиційними методами та прийомами
навчання, формами організації навчальної діяльності учнів на заняттях,
новими інноваційними педагогічними технологіями;
 ознайомлення із психолого-педагогічними особливостями роботи зі
здібними та слабкими учнями;
 набуття вмінь розвинути інтелектуальний потенціал здібних учнів та не
втратити, не згубити учнів із низьким рівнем знань;
 набуття вміння проводити самоаналіз уроку.
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Додаток Б
Орієнтовні плани роботи Школи молодого педагога
План роботи Школи молодого педагога

Сосницького професійного

аграрного ліцею
Мета роботи Школи молодого педагога: надати молодим викладачам
методичну допомогу в розв’язанні першорядних проблем, подоланні
труднощів, із якими зустрічається молодий спеціаліст, підтримати їхню
творчу наснагу, бажання плідно працювати.
Основні завдання «Школи молодого педагога»: створення умов для
безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації молодих
спеціалістів, підвищення їхньої психологічної компетентності, поглиблення
знань з

теорії та методики навчання і виховання, сприяння оволодінню

молодими педагогами основних нормативних документів, вивчення і
використання у практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки
та передового педагогічного досвіду, розвиток ініціативи

і творчості,

новаторських пошуків педагогів, апробація та впровадження нових освітніх
технологій та систем.
Основні напрямки роботи «Школи молодого педагога»:
– розширити сферу знань молодих педагогів із психолого-педагогічних
основ заняття;
– ознайомити їх з елементами педагогічної техніки, опанування якої
дасть змогу усвідомлено здійснювати відбір необхідних і найбільш
доцільних прийомів роботи на заняттях;
– створити умови для апробації та впровадження нових освітніх
технологій та систем;
– створити для молодих спеціалістів таке методичне середовище, в
якому їм би хотілося творити.
Мета Школи першого року:
– адаптаційна допомога;
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– індивідуально-психологічний

супровід

і

підбадьорення

молодої

людини на початку її професійної діяльності
– допомога молодому спеціалісту у розв'язанні конкретних проблем
щодо методики викладання;
– ознайомлення його із сучасними методиками й технологіями навчання,
передовим педагогічним досвідом педагогів закладу, особливостями роботи
з документацією;
– розвиток умінь і навичок планувати заняття, оптимально обирати
прийоми та методи роботи з учнями.
Заняття

проводяться

у

формі

лекцій,

консультацій

методиста,

презентацій досвіду досвідчених керівників гуртків, практикумів, ділових
ігор, оглядів методичної літератури.
Мета Школи другого-третього років:
– допомога педагогу у професійному становленні, виробленні власного
стилю роботи, розвитку фахового потенціалу, оскільки формування основних
професійних якостей, які визначають ступінь майстерності педагога,
відбувається протягом перших 2-3 років педагогічної діяльності,
– розвиток лідерських здібностей,
– виховання в молодих спеціалістів почуття відповідальності за обраний
шлях.
На заняттях детально розглядаються інноваційні підходи до організації
навчально-виховного процесу, способи використання нових педагогічних
технологій.
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Розділ І
Список молодих педагогів та їх наставників у 2015-2016 н.р.
№ Прізвище,
ім’я,
з
по батькові
з/ молодого
педагога
п

Загаль
ний
стаж
педаго
гічної
роботи

З
якого Предмет
часу (професія)
прац
ює в
закла
ді

Прізвище,
ім’я,
по батькові
наставника

Проблема,
над
якою Рік
працює
нав
чан
ня

Р

6

1
2
3
4
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Соціальний паспорт молодого спеціаліста
1

Прізвище,
батькові

2

Дата народження

3

Склад сім’ї

4.

Освіта:
назва
навчального
закладу,
рік
закінчення,
спеціальність

5.

Посада
призначення,
наказу)

6.

Педагогічне
навантаження,
наявність кабінету
індивідуального місця
роботи
Прізвище,
ім’я,
по
батькові наставника
Участь
у
роботі
методичних підрозділів
НВК

7.
8.

9.

ім’я,

по

(дата
номер

Умови проживання
(власне житло, житло з
батьками,
наймане
житло, гуртожиток)
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Розділ ІІ
Формування вчителя як
творчої особистості, здатної
до створення якісного нового,
значущого для практичної
педагогічної діяльності, - одне
з найважливіших завдань
сучасної науки і практики

Організаційна робота
1. Скласти план роботи Школи молодого педагога.
2. Провести нараду з питань оформлення документації. Надати методичні
рекомендації молодим спеціалістам

щодо складання поурочно-тематичних

планів, щоденного планування, ведення класних журналів, організації робочого
дня, нормативні документи Міністерства освіти України тощо.
3. Скласти план заходів та провести з 12.09 по 12.10 місячник молодого
педагога-стажиста.
4. Організувати проведення відкритих уроків та позакласних заходів молодими
педагогами.
5. Організувати спільне відвідування уроків досвідчених колег і ретельний їх
аналіз.
6. Організувати допомогу молодим педагогам, які атестуються

у розробці

уроків, позакласних заходів. Провести анкетування «Які труднощі виникають?»
7. Надати молодим спеціалістам рекомендації щодо самоосвіти.
8. Організувати ознайомлення молоді з науково-популярною літературою.
9. Організувати

обговорення

новинок

педагогічної

літератури,

творчих

здобутків інших вчителів.
10. Організувати читання есе «Пошук свого уроку».
11. Заслухати творчий звіт педагогів-початківців «Відкрита розмова».
12. Організувати виставку стінних стажистів «Мій перший рік вчителювання»
13. Провести годину мрій «Ідеальний урок».
План роботи Школи молодого педагога
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№

Місяць

з/
п
1 Серпень

І рік навчання
Теоретичні питання
Практичні
питання

1.Ознайомити
з 1.Вхідне
правилами внутрішнього анкетування
розпорядку училища
2.Складання
2.Ознайомити
з поурочновимогами до ведення тематичного
внутріучилищної
плану з предмету.
документації.
3.Складання
3. Детально ознайомити конспекту уроку.
з навчальною програмою
з предмета
2. Вересень 1.Визначення
мети Формування мети
уроку, змісту, методів уроку
навчання
2. Критерії оцінювання
навчальних
досягнень
учнів
ДЕКАДА НАСТАВНИКА
3 Жовтень Консультації з питань Відвідування та
організації
навчально- обговорення
виховної роботи
уроків
викладачівнаставників
4. Листопад Процес навчання
Теоретичний
1.Структура
процесу семінар
навчання.
2. Компоненти навчання.
3. Принципи та правила
навчання.
4. Функції навчання.
5.Етапи
навчального
процесу.
6.Рушійні сили навчання
5. Грудень Форми навчання учнів
Теоретичний
1. Урок — головна форма семінар. Практичне
організації
заняття.
Відкриті
навчально-виховного
уроки
молодих
процесу.
викладачів та їх
2. Функції уроку. Мета обговорення.
уроку.
Семінар-практикум.

Відповідальні

Методист
Методист
Методист

Методист

Методист
викладачінаставники
Методист

Методист, викладачінаставники,
адміністрація.
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6. Січень

7

Лютий

8. Березень

9. Квітень

3. Типи уроків.
4. Вимоги до сучасного
уроку.
5. Конструювання уроку
за метою, дидактичними
завданнями та змістом
навчального матеріалу.
6.Вибір
методів
навчання.
7.Відкритий
урок:
особливості підготовки та
проведення.
8.Аналіз і самоаналіз
проведеного уроку.
9. Інші форми навчання:
екскурсії,
семінари,
факультативи тощо.
10.Нетрадиційні
форми
навчальних занять.
Виховання учнів
1.Суть і зміст процесу
виховання.
2.Форми та види виховних
заходів.
3.Методи
виховання
учнів.
4. Національний характер
виховання.
5.Критерії
вихованості
особистості.
6.Особистісне
зорієнтоване виховання.
Ознайомити зі схемами
аналізу та самоаналізу
уроку, виховного заходу
Роль
педагога
в
навчально-виховному
процесі
8.1.Особистість педагога
як чинник навчання.
8.2.Вимоги до спеціаліста.
8.3.Програма
самореалізації викладача
Підготовити і провести

Проблемні семінари Заступник директора з
ВР

Теоретичний
семінар

Методист

Конференція.
Методист, викладачіВідвідування
та наставники,
обговорення уроків адміністрація.
викладачівпочатківців

Заступник директора з
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1 Травень
0.

№
з/п
1

2

3

4

5

батьківські збори за
визначеною тематикою
Огляди
дидактичних Вихідне
матеріалів
молодих анкетування
педагогів

2 рік навчання
Місяць
Теоретичні питання
Практичні
заняття
Серпень 1.Співбесіда з молодими 1.Анкетування
викладачами „Як вам «Якої допомоги
працюється в нашому ви потребуєте?»
ліцеї”
2.Оформлення
2. Складання поурочних журналів,
планів
особистих справ
учнів
Вересень 1. Правила оформлення 1.
Складання
ліцейної документації.
конспекту уроку.
2.Постановка
мети 2.
Формування
уроку, змісту, методів мети уроку.
навчання.
3. Форми організації
діяльності учнів.
Жовтень Декада
наставника Відвідування та
Консультпункт з питань обговорення
організації навчально- уроків
виховної роботи
викладачівнаставників
Листопад Психологічні
основи 1. Ознайомлення
діяльності
учнів
у з
працями
процесі навчання
психологів
Л.Виготського та
П. Гальперіна.
2.Відвідання
та
аналіз уроків.
Грудень
Учнівський колектив – 1.Складання
основа виховання
психологопедагогічної
характеристики
учня та всього
класного
колективу.
2.Розв’язання
педагогічних

ВР
Методист

Відповідальні
Методист

Методист

Викладачінаставники,
адміністрація.
Психолог училища
Заступник
директора з ВР
Заступник
директора з ВР
Класні керівники
Психолог
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6

7

Січень

Лютий

Розвиток пізнавальних
інтересів учнів

Моральне
патріотичне
учнів

та
виховання

8

Березень

Використання активних
форм і методів у
навчанні

9

Квітень

Організація суспільнокорисної продуктивної
праці учнів

10

Травень

Огляди
дидактичних
матеріалів
молодих
педагогів

ситуацій.
1. Конструювання
проблемного
уроку.
2. Відвідування та
аналіз уроку.
1.Розробка планів
проведення
уроків мужності,
зустрічей
з
різними людьми.
2.Розробка, зміст,
методика
проведення
вікторин, КВН.
1.Обговорення
праць викладачівноваторів.
2.Конструювання
уроків-лекцій,
уроків-семінарів.
1.Аналіз форм і
методів
організації
суспільно
корисної
продуктивної
праці.
Відвідування та
обговорення
уроків учителівпочатківців

Методист

Заступник
директора з ВР
Методист

Заступник
директора з НР
Методист

Заступник
директора з ВР

Методист

3 рік навчання
№ Місяць
Теоретичні питання
Практичні
Відповідальні
з/п
заняття
1
Серпень Складання
поурочних Оформлення
Методист
планів
журналів,
особистих справ
учнів
2
Вересень Методичний
міст: 1.Моделювання
«Вибір
оптимального фрагментів
Методист
поєднання
методів уроків. Навчальна
навчання»
гра.
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3

4

Жовтень

1.Розробка
програми
методичної
допомоги
керівникові гуртка.
2. Методична допомога
органам
учнівського
самоврядування
Листопад Організація самостійної
роботи учнів

5

Грудень

Педагогічне керівництво
моральним вихованням і
самовихованням учнів

6

Січень

Інтенсифікація
та
оптимізація навчального
процесу

7

Лютий

Особливості роботи
«важкими» учнями

з

2.Методика
організації
навчальної
дискусії
1. Відвідування та
аналіз
позакласного
заходу.
2.Відвідання
засідань учкому
1.Методика
роботи на уроці з
книгою.
2.Методика
проведення
лабораторнопрактичних робіт
1.Розробка
правил для учнів.
2.Залучення
молодих
педагогів
до
підготовки
та
проведення
естетичного
тижня «У світі
прекрасного»
1.Конструювання
урокуконференції,
урокуконсультації.
2.Відвідування та
аналіз
урокупрес-конференції
викладача вищої
категорії
1.Складання
характеристики
«важкого» учня.
2.Ділова
гра:
розв’язання
конфліктних
ситуацій

Класні керівники

Методист

Заступник
директора з ВР

Методист
Викладачінаставники

Психолог
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8

Березень

Оцінка
та
облік
результатів навчальнопізнавальної діяльності
учнів

9

Квітень

10

Травень

1.Роль
класного
керівника в координації
виховного
впливу
училища,
сім’ї
та
громадськості.
2.Тематичне планування
батьківських зборів
Методичні посиденьки Творчий
звіт
«Калейдоскоп
молодих
Методист
педагогічних ідей»
вчителів.
ВикладачіДемонстрування наставники
фрагментів уроку

1.Форми
проведення
Методист
залікових уроків
2.Розробка
завдань
для
тематичної
атестації
1.
Заступник
Найефективніші
директора з ВР
форми і методи
роботи
з
батьками

47

Тематика занять
І засідання
Вересень
Творчість, майстерність,
досконалість – це, насамперед,
наполеглива праця.
В. Сухомлинський
Тема: Перші кроки до вершин педагогічної майстерності
1. Знайомство з молодими фахівцями. Час спілкування «Зустріч з ліцеєм.
Розповідь про себе». Закріплення наставників.
2. Анкетування. Вивчення запитів молодих спеціалістів у наданні
методичної допомоги.
3. Обговорення плану роботи Школи молодого педагога на 2015-2016
навчальний рік.
4. Вивчення нормативних документів про ліцей, правил для педагога.
5. Інструктаж з планування роботи викладача, майстра, класного
керівника. Робота з навчальними програмами

і пояснювальними

записками до них
6. Практична

робота.

Опанування

навичок

ведення

лілейної

документації.
7. Консультація. Рекомендації та поради щодо підготовки молодого
педагога до уроку.
8. Огляд новинок методичної літератури.
Робота між засіданнями
1. Познайомитись з методичними рекомендаціями методичного кабінету
(самоаналіз уроку, вимоги до сучасного уроку і т.д.)
2. Вивчити досвід роботи педагогів в ліцеї, який є в наявності у
методичному кабінеті.
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3. Екскурсія до районного методичного кабінету.
3. Опрацювати статті фахових журналів, газет та інтернет-видань з теми
"Урок як основна організаційна форма навчання. Сучасні вимоги до уроку".

ІІ засідання
Листопад
Урок – це дзеркало загальної педагогічної
культури вчителя, мірило його інтелектуального
багатства, показник його світогляду, його ерудиції.
В. Сухомлинський
Тема: Урок - головна форма організації навчального процесу
1. Консультація. Як подолати страх перед уроком.
2. Методичні вимоги до побудови й проведення сучасного уроку.
Структура і методика проведення інтерактивного уроку.
3. Практична робота.

Моделювання сучасного уроку. Технологічні

підходи до проектування уроку.
4. Гра-тренінг «Камертон» (кожен учасник представляє шляхи формування
мотивації на уроці).
5. Дискусія «Як зробити урок ефективним».
6. Консультація «Психологічна атмосфера уроку. Мова тіла педагога на
уроці».
7. Рецепт приготування хорошого уроку.
Робота між засіданнями
1. Опрацювання фахової періодики та методичної літератури з теми
«Контроль та оцінювання знань учнів».
2. Відвідування уроків досвідчених педагогів та педагогів-слухачів ШМП.
3. Розробити та провести відкритий урок та здати план-конспект.
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3. Підготуватися до проведення самоаналізу уроку та аналізу уроків своїх
колег.
4. Підготувати есе «Пошук свого уроку».

III засідання
Січень
Найголовніше заохочення і найсильніше (та не завжди
дійове) покарання в педагогічній практиці - оцінка. Це
найгостріший інструмент, використання якого потребує
величезного вміння і культури.
В. Сухомлинський
Тема:

Контроль

результатів

навчально-пізнавальної

діяльності учнів
1. Принципи організації діагностики і контролю за навчальною діяльністю
учнів.
2. Методична панорама «Ефективні форми і методи контролю навчальних
досягнень учнів». Огляд різних видів контролю за навчанням: попередній,
поточний,

повторний,

тематичний,

періодичний,

підсумковий,

комплексний.
3. Консультація. Психологічна складова оцінювання та сприйняття оцінки
учнями та їхніми батьками.
4. Використання різнорівневих завдань з метою формування ключових
компетентностей під час контролю.
5. Ділова гра «Організація контролю знань» (кожен учасник представляє
свої форми проведення контролю знань учнів).
6. Дискусія

«Якими правилами повинен користуватися

педагог

для

забезпечення оптимальності процесу оцінювання навчальної роботи
учнів».
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7. Огляд педагогічної літератури з теми «Оцінювання і контроль у досвіді
педагогів-новаторів».
8. Тренінг «Захист від стресів» Робота з психологом.
Робота між засіданнями
1. Анкетування «Які труднощі виникають?»
2. Опрацювати літературу з питання організації позакласної роботи з
учнями.
3. Взаємовідвідування уроків та позакласних заходів.
4. Рейд «Які оцінки в твоєму щоденнику, учню?»
3. Проведення позакласних заходів. Підготувати і здати сценарії заходів.

IV засідання
Березень
Школа – це життєвий простір дитини;
тут вона не просто готується до життя,
а живе.

Тема:

Позакласна робота як одна із форм організації навчально-

виховного процесу
1. Круглий стіл "Обговорення та аналіз позакласних заходів, що
відвідали."
2. Доповідь «Позаурочна діяльність в ліцеї. Методика організації
позакласної і позаліцейної роботи з учнями»
3. Бліц-інтерв’ю.

Основні

форми

та

методи

позакласної

роботи.

Характеристика окремих форм виховної роботи.
4. Перегляд презентації «Формування громадянської компетенції
учнівської молоді засобами позакласної діяльності»
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5. Практична робота. «Пошуки нових форм позакласної виховної роботи
у ліцеї»
6. Консультація

психолога.

Майстерність педагога

керувати своїм

емоційним станом.
Робота між засіданнями
1. Знайомство з досвідом колег: відвідування позакласних заходів,
факультативів, консультацій.
2. Зробити аналіз відвіданих заходів.
3. Взаємовідвідування уроків.
4. Написати реферат «Організація позакласної виховної роботи в групі».
(На прикладі однієї з груп, в яких викладаєте.)
5. Опрацювати «Положення про самоосвіту педагога».

V засідання
Травень
Вчитель готується до гарного уроку все життя. Така
духовна й філософська основа професії й технології
нашої праці: щоб дати учневі іскорку знань, вчителеві необхідно вбрати ціле
море світла.

В.Сухомлинський

Тема: Підготовка педагога до самоосвітньої діяльності як складова його
професійного зростання.
1 Доповідь «Загальнокультурна та професійна самоосвіта»
2. Аукціон знань. Загальні напрями та основні компоненти самоосвітньої
діяльності.
3. Практична робота. Розробка особистого плану самоосвітньої роботи.
4. Критерії оцінювання результатів самоосвіти.
5. Анкетування для перевірки самоосвітнього рівня молодого педагога.
Анкета, яка спонукає педагогів до самоосвіти.
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6. Алгоритм роботи педагога над індивідуальною науково-методичною
темою.
7. Консультація. Самоаналіз уроку як засіб підвищення ефективності
професійної діяльності педагога.
8. Творчий звіт педагогів-початківців «Відкрита розмова».
9. Година мрій «Ідеальний урок».
10. Випуск стінної газети педагогами-стажистами «Мій перший рік
вчителювання»
Робота між засіданнями
1. Підготувати міні-твір на тему «Роль Школи молодого педагога у моєму
професійному становленні».
2. Підготувати пропозиції «Що можна зробити для підвищення рівня роботи
Школи молодого педагога?»
3. Підготувати пропозиції щодо роботи Школи молодого педагога на
наступний навчальний рік.
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План роботи
Школи молодого педагога
Мета: формування професійних умінь і навичок, які відповідають
сьогоднішнім вимогам педагогічної науки і практики, підготовка молодих
спеціалістів до засвоєння прийомів і методів педагогічного дослідження та
перспективного педагогічного досвіду.
Проблема: формування особистості педагога - основа розвитку освіти.
Напрямки адаптації молодих та малодосвідчених спеціалістів у
педагогічному колективі ліцею:
- професійний: підвищення рівня педагогічної майстерності;
- соціально-психологічний: допомога у пристосуванні до соціального життя у
педагогічному та учнівському колективах.
Заняття 1- серпень
1. Теоретична частина.
Загальні засади організації навчання в ліцеї:
- опрацювання нормативно-правової документації;
- вимоги до оформлення класних журналів.
2. Практична частина:
- складання календарних і поурочних планів (мета, завдання, структура,
форми і методи роботи);
- планування виховної роботи.
Заняття 2 - вересень
1. Теоретична частина:
- критерії оцінювання навчальних досягнень

учнів;

- організація самоосвіти молодого спеціаліста;
- вибір типу і структури уроку. Основні форми, методи, засоби навчання.
2. Практична частина:
- діагностування молодих спеціалістів з питань допомоги, якої вони
потребують;
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- складання конспекту уроку певного типу з формулюванням мети
уроку;
- робота над детальною програмою;
-організація роботи з батьками: планування та проведення батьківських
зборів.
Заняття 3 - жовтень
1. Теоретична частина:
- тематичне та семестрове оцінювання;
- організація індивідуальної роботи з учнями;
- робота із збереження життя і здоров’я дітей.
2. Практична частина:
- відвідування уроків досвідчених педагогів; обговорення відвіданих
уроків;
- вибір раціональних методів викладання нового матеріалу.
Заняття 4 - листопад
1. Теоретична частина:
- шляхи та засоби активізації пізнавальної діяльності учнів;
- самоаналіз уроку.
2. Практична частина:
- ділова гра «Моделювання структури уроку відповідно до обраного типу»;
- планування тематичного обліку знань.
Заняття 5 - грудень
1. Теоретична частина:
- методичний діалог «Мої перші успіхи і досягнення»;
- використання навчального кабінету у процесі підготовки та проведення
уроку.
2. Практична частина:
- розробка різнорівневих контрольних робіт для підсумкової атестації і
тематичного контролю;
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- розв’язання педагогічних ситуацій «Я зіткнувся з проблемою - як її
розв’язати» (помилки і труднощі і шляхи їх вирішення).
Заняття 6 – січень
1. Теоретична частина:
- використання активних форм і методів у навчальному процесі.
2. Практична частина:
- корегування конспекту уроку, розробленого самостійно;
- моделювання уроків-семінарів
Заняття 7 – лютий
1. Теоретична частина:
- вибір оптимального поєднання методів навчання;
- особливості роботи з «важкими» учнями.
2. Практична частина:
- розробка уроків тематичного обліку знань та підсумкової атестації ;
- моделювання уроків у формі ділової гри.
Заняття 8 – березень
1. Теоретична частина.
Організація самостійної роботи учнів (з досвіду роботи досвідчених
педагогів).
2. Практична частина.
Ділова гра - виготовлення зразків роздаткового матеріалу за рівнями
підготовки учнів.
Заняття 9 - квітень
1. Підсумкове заняття:
Галерея творчих доробок (виставка методичних і дидактичних
матеріалів молодих педагогів).
Діагностичне анкетування ( підсумки роботи в поточному році).
В плані роботи Школи розкриваються питання щодо планування
навчального процесу, методики підготовки та проведення уроків, організація
виховної роботи тощо.
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Додаток В
Анкетування молодого педагога
Сосницького професійного аграрного ліцею
ПІБ педагога-початківця
Інструкція: дайте оцінку за п’ятибальною системою аспектам своєї
професійної діяльності
№
Аспекти
професійної Само Оцінка
пор. діяльності
оцінка наставника
1
2
3
4
1
Формування
загальноосвітніх
умінь,
навичок
2
Здійснення міжпредметних
зв'язків
3
Здійснення індивідуального
та
диференційованого
підходу
4
Розвиток
пізнавальних
здібностей учнів
5
Організація
самостійної
роботи учнів
6
Системність і перспектива
освіти
7
Використання краєзнавчого
матеріалу
8
Використання
елементів
інноваційних технологій
9
Вибір оптимальних методів
навчання
10
Вибір оптимальних форм
проведення уроку
11
Вміння
ефективно
використовувати
способи
навчання
12
Ведення тематичного обліку
знань
13
Реалізація
виховної
спрямованості уроку
14
Реалізація
принципів
розвиваючого навчання
15
Вивчення рівня навчальних

Оцінка
адміністрації
5
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16
17
18

19

20
21
22
23

24

25

досягнень учнів
Організація робочого місця
викладача, учня
Організація
позакласної
роботи з предмета
Уміння
зберігати
працездатність і дисципліну
на уроці
Уміння
раціонально
використовувати час на
уроці
Дотримання
санітарногігієнічних вимог до уроку
Вміння проводити аналіз,
самоаналіз уроку
Розвиток умінь і навичок
само-і взаємоконтролю
Методика
організації
роботи з учнями, яким
важко вчитися
Методика
організації
роботи
з
учнями,
мотивованими на навчання
Методика
проведення
уроків різних типів
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АНКЕТА
вивчення проблем викладача-початківця
1. Яких труднощів ви зазнаєте при підготовці до вашого першого уроку?
2. Яких труднощів ви зазнаєте при використанні наявної навчально –
матеріальної бази кабінету ?
3.

Ваша думка про необхідність проведення Школи молодого викладача в
навчальному закладі.

4.

Яким ви бачите свого наставника як педагога і як людину ?

5.

Які у вас виникають проблеми при підбиранні літератури для
самоосвіти?

6.

На які методичні методи та прийоми ви б хотіли звернути особливу увагу
на протязі навчального року?

7. Ваша думка щодо використання інноваційних технологій навчання.
8. Ваші пропозиції щодо роботи наставника з молодими педагогічними
працівниками.
9. Які активні форми роботи Школи молодого викладача вам хотілося б
бачити ?
10. Твоє відношення як людини до невдач.
11. Чи є вас якісь ідеї, які б ви хотіли реалізувати в цьому навчальному
закладі?
Анкета професійної взаємодії адміністрації та молодих педагогів
1. Кого із членів адміністрації ви хотіли б запросити до себе на урок?
2. Кого з колег ви хотіли б запросити до себе на урок?.
3. Який із варіантів внутрішньоліцейного контролю підходить саме вам:
4. Від кого ви чекаєте підтримки, коли у вас виникають проблеми:
• методичного характеру;
• психологічного характеру;
• предметного характеру;
• педагогічного характеру;
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• проблеми спілкування.
5. Яких знань і вмінь вам не вистачає?
6. Чи знаходитись ви в конфлікті:
• з кимось із адміністраторів;
• з кимось із колег;
• з кимось із учнів.
7. Чи вмієте ви самі вирішувати свої професійні проблеми чи іноді ви
потребуєте допомоги?
8. Чи вважаєте ви свій ліцей:
• чудовим;
• достойним;
• прекрасним;
• нормальним;
• звичайним.
9. Чи знаєте ви завдання, які стоять перед вашим ліцеєм?
10. Чи є у вашому ліцеї:
• аси педагогіки;
• відмінні педагоги;
• добротні педагоги;
• добрі педагоги;
• нормальні педагоги.
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Анкета
молодого педагога
1. Яка подія відіграла значну роль у підвищенні якості вашої роботи?
2. Спілкування з ким із колег більш за все сприяє вашій роботі, заряджає вас,
підвищує творчий потенціал? ______________________
3. Яка стаття, книга, лекція, бесіда, відвіданий урок, події ліцею видалися
дуже корисними для вас у професійному плані? ________
4. Яку роль в підвищенні ваших професійних знань і вмінь відіграє адміністрація ліцею? _____________________________________
10 балів — велику,

0 балів — ніяку.

5. Яке з професійних навчальних занять виявилося для вас корисним?
6. Чи являють для вас інтерес добірки за предметами, книги, статті, методичні посібники, картки передового педагогічного досвіду, що накопичуються в ліцейній бібліотеці або в методиста?
Так

Не дуже

Ні

7. Чи потрібна вам допомога в активізації вашої роботи із самоосвіти (допомогти у виявленні проблем, підказати теми, допомогти з пошуком літератури, допомогти консультацією та спільним обговоренням)?
Так

Ні

8. Чи готові ви поділитися тим новим, що відкрилося для вас у цьому
навчальному році?
Так

Ні
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Діагностична анкета молодого спеціаліста
щодо визначенн стану методичної підготовки
Мета: визначити рівень методичної підготовки молодих спеціалістів.
Прізвище, ім’я, по батькові ……………………………………………………
Який предмет викладає……………………………………………………………
Стаж роботи ……………..
Самооцінка здійснюється по шкалі від 1 до 10 балів.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Аспекти професійної діяльності

Самооцінка
спеціаліста

Здійснення індивідуального та диференційованого
підходу.
Здійснення міжпредметних зв’язків
Розвиток пізнавальних здібностей учнів
Організація самостійної роботи учнів
Використання інноваційних технологій
Вибір оптимальних методів навчання
Вибір оптимальних форм проведення уроків
Формування в учнів мотивації навчання
Вивчення передового педагогічного досвіду з предмета
Реалізація виховної мети уроку
Реалізація принципів особистісно орієнтованого
навчання.
Реалізація принципів розвивального навчання.
Визначення рівня навчальних досягнень учнів
Уміння зберегти працездатність учнів.
Уміння підтримати дисципліну учнів на уроці
Організація робочого місця педагога
Організація позакласної роботи з предмета
Уміння раціонально використовувати час уроку
Виконання санітарно-гігієнічних вимог до уроку
Уміння здійснювати самоаналіз уроку
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Володіння методикою роботи з обдарованими дітьми
Методика організації роботи з учнями з початковим
рівнем н.д.
Методика проведення уроків різних типів
Вміння писати конспекти уроків
Вміння добирати тексти контрольних робіт
Ведення тематичного обліку знань
Володіння
вимогами
щодо
ведення
ліцейної
документації
Організація групової форми роботи на уроці
Здатність до самоосвіти
Бажання працювати
Всього

1 – 100 балів – низький рівень,
101 – 200 балів – середній рівень,
201 – 300 балів – високий рівень.
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Додаток Д
Технологічна карта
організації роботи з молодими педагогами
на 2015-2016 навчальний рік
Педагог – наставник ___________________________
Стажист
___________________________
№
з\п
1
2

3

4

5

6

7
8
9

10
11

Заходи

Форми
виконання

Дата

Відмітка
про
виконання

Ознайомлення з планом роботи
ліцею на 2015-2016 навчальний рік
Вивчення посадових обов’язків
викладача (майстрав/н) та класного
керівника, Статуту навчального
закладу, системи методичної
роботи
Ознайомлення з вимогами щодо
ведення ліцейної документації:
- поурочно-тематичне
планування;
- класні журнали;
планування уроку;
- виховна робота класного
керівника
Вивчення пояснювальних записок
до програм, структури програм за
предметом
Складання поурочно-тематичних
планів з предметів, які викладає
стажист
Ознайомлення з Критеріями
оцінювання навчальних досягнень
учнів
Складання плану - конспекту уроку
Опрацювання системи опитування
учнів, перевірки умінь і навичок
Організація роботи учнівського
колективу під час проведення
навчально-виховного процесу
Складання плану позакласної
роботи з предмету
Відвідування стажистом уроків, які
проводить наставник
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12

13
14

15

16
17

18

Ознайомлення з досвідом роботи
колег: відвідування уроків,
позакласних заходів з предмету
Підготовка до самоаналізу уроку
Відвідування уроків молодих
педагогів вчителями наставниками. Обговорення та
аналіз
Співпраця щодо підготовки та
проведення виховного заходу з
предмету
Надання рекомендацій щодо
самоосвіти
Обговорення новинок педагогічної
літератури, статей з питань
педагогічної майстерності, творчих
здобутків інших педагогів
Залучення молодого педагога до
методичної та громадської роботи в
навчальному закладі
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Графік консультацій наставників
Хто
консультує

З якого питання

День,
час,
місце

1.Творче поєднання колективних,
групових та індивідуальних форм
роботи на уроці.
2.Уміння забезпечити
працездатність та дисципліну учнів
протягом уроку.
1.Вибір оптимальних форм та
методів навчання.
2. Вміння правильно визначити і
сформулювати навчальну, виховну
і розвиваючу мету уроку.
3. Обсяг і подача домашнього
завдання, підготовка до виконання.
1. Володіння методикою проведення
уроків-лекцій, семінарів, диспутів.
2. Здійснення міжпредметних
зв'язків.
1. Методика організації роботи
учнів над помилками.
2. Використання ігрових елементів.
3. Формування загальнонавчальних
умінь та навичок
1. Облік, контроль та оцінка на
різних етапах уроку.
2. Диференційований та
індивідуальний підхід до учнів
1. Позакласна робота з предмета
2. Виховання зацікавленості до
навчання.
3. Раціональне використання часу
на уроці.
1. Вміння зробити самоаналіз
уроку.
2. Співробітництво,
взаєморозуміння педагога та учня.
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План проведення Тижня молодого педагога
Понеділок
Профорієнтація на професію педагога
1. Виставка учнівських малюнків «Погляд на професію педагога
очами учнів»
2. Зустріч молодих спеціалістів _________________ з учнями І
курсу.
Вівторок
День відкритих дверей. Відкриті уроки молодих педагогів:
• Урок трудового будови автомобіля з впровадженням комп’ютерних
технологій у 7 групі (______________);
• Урок інформатики з використанням інтерактивних форм і методів
навчання. (_______________);
• Нетрадиційний урок – подорож з зарубіжної літератури
(____________________________).
Середа
Бліц – інтерв’ю
Зустріч молодих спеціалістів із журналістами
лілейної газети
«Аграрій»
Четвер
Дискусія на тему: «Яким має бути сучасний педагог?»
П’ятниця
Позакласна робота молодих педагогів.
Відкриті позакласні заходи:
Колективна
творча справа учнів «Україна на шляху до
Євроінтеграції»; конкурсно-розважальна програма «Від козаків до
наших днів збережемо вогонь батьків». Обговорення.
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Сосницький професійний аграрний ліцей

РОБОЧИЙ ЖУРНАЛ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА
НА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

(прізвище, ім’я, по батькові)

Проблема, над якою працює педагогічний колектив

______________________________________________________________________________

Проблема, над якою працює молодий педагог
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ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПЕРШИЙ ТА ДРУГИЙ
СЕМЕСТРИ
(група, кількість годин на тиждень)
№

Тема заняття

заняття
1.

Дата
заняття

Години

ВСТУП
Ознайомлення слухачів із завданнями та
правилами Школи молодого педагога.
Інструктаж з Т.Б.

2.

Розділ І. Назва розділу

3.

Тематика занять

4.
5.

Розділ ІІ. Назва розділу

6.

Тематика занять

7.
8.

Підсумкове заняття за І семестр

9.

Розділ ІІІ. Назва розділу

10.

Тематика занять

11.
12.

Розділ ІV. Назва розділу

13.

Тематика занять

14.
15.

Підсумкове заняття за ІІ семестр
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ПЛАНУВАННЯ САМООСВІТИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА
Науково - методична тема, над якою працює педагог
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
Форма звітності
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Список методичної літератури, яку опрацював педагог
за навчальний рік
№
Назва
книги

статті, Автор

Місце і рік Коротка
видання
анотація
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН САМООСВІТИ ПЕДАГОГА
№
Зміст

Форма самоосвіти

№
з/п

Термін
роботи

Відмітка
про
виконання

1. Вивчення нормативних документів
1.

Опрацювати
нормативно-правові
документи
щодо
організації гурткової
роботи в позашкіллі

Ознайомлення
з Протягом
інформаційними
навчальног
збірниками МОН, о року
Закону
України
«Про професійнотехнічну
освіту»,
періодичними
виданнями

2.

Методичні
Довідник
для Вересень
рекомендації з ведення молодого педагога
журналу теоретичного,
виробничого навчання,
журналу інструктажу з
техніки безпеки
2. Теоретична підготовка до ведення занять

3.

1Опрацювати додаткову Поглиблена
Протягом
науково-популярну
підготовка до занять навчального
літературу
для
року
з________________
підготовки
теоретичного
та
наукового рівня
з _________________

4.

2Робота над власною
методичною
проблемою
та
її
втілення відповідно до
власного
етапу
(середня
тривалість
роботи над проблемою

Доповідь
на Протягом
засіданнях
навчального
методичної комісії, року
педагогічної ради,
нарадах, семінарах
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розрахована на
міжатестаційні
періоди)

5.

1-2

3Підготувати матеріали Доповідь
на Протягом
на
засідання засіданнях
навчального
методичної комісії
методичної комісіі, року
педагогічної ради

3. Методична підготовка
6.

7.

8.

9.

1Розробка
конспектів Поглиблена
Протягом
занять, що відповідає підготовка до занять навчального
сучасним вимогам та
року
чинній програмі
2Опрацювати
Систематичне
Протягом
літературу з методики читання методичної навчального
викладання
літератури
та року
фахових видань
3Розробити та провести Відкрите
заняття, До
відкрите
заняття, відкритий
захід, 01.05.2016
виховний
захід, організація свята
конкурс________

4Оволодіння методикою
аналізу і способами
узагальнення
передового досвіду

Відвідування
семінарів,
конференцій,
ознайомлення
ППД

Протягом
навчального
року
з

4. Педагогічна підготовка
1Опрацювання та підбір Відвідування
Протягом
раціональних форм та семінарів, робота з навчального
72

10.

способів засвоєння та періодичними
збереження інформації виданнями

року

2Шляхи
підвищення Відвідування
Протягом
11. ефективності занять
семінарів, робота з навчального
періодичними
року
виданнями
5. Психологічна підготовка
1Опрацювати
12. літературу з психології

Робота
періодичними
виданнями,
навчальнометодичною
літературою

з Протягом
навчального
року

2Опрацювати
13. літературу щодо різних
форм
роботи
з
обдарованими та слабо
встигаючими дітьми

Робота
періодичними
виданнями,
навчальнометодичною
літературою

з Протягом
навчального
року

6. Робота над проблемою ліцею
1Активні
та Робота
14. інтерактивні технології періодичними
освіти
виданнями,
навчальнометодичною
літературою

з Протягом
навчальног
о року
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Картка вивчення передового педагогічного досвіду
1.Тема__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Заклад __________________________________________________________________
3. Автор_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Анотація досвіду (провідна ідея, ідея новизна, практична значимість, характеристика за
інноваційним потенціалом, характер досвіду: модифікаційний, комбінаторний, авторський)
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Рівень актуальності досвіду (для конкретного дитячого колективу, для конкретного
позашкільного закладу, на регіональному рівні, на державному рівні)
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. Ким і коли схвалений досвід________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. Форми узагальнення (занесений до картотеки, описаний, пройшов науково-методичну
експертизу, опублікований)________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8. Форми впровадження (методичні рекомендації, посібники, статті; проведення консультацій,
цільових курсів, тематичних семінарів, створення відеофільмів)
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
П.І.Б. молодого педагога_______________________________________________________
Дата заповнення_________________________
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