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Із досвіду роботи  

з молодими вчителями 

Доповідач Рябчун Н.І., методист 

РМК, голова РО профспілки 
  



ШКОЛА  

МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ «НАДІЯ» 

 «Молодий спеціаліст стає хорошим учителем, 
перш за все, дякуючи обстановці творчої праці 
педагогічного колективу і учнівського» 

      В.О.Сухомлинський  
 
Мета:  
надання педагогам - початківцям 
методичної допомоги у розв’язанні 
першочергових проблем, подоланні труднощів, 
із якими зустрічається молодий учитель, 
та підтримки їхньої творчої 
наснаги, бажання плідно працювати. 

 

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ВІДДІЛУ ОСВІТИ СВІТЛОВОДСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ «ШКОЛА МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ» 2015 



Основні завдання  

«Школи молодого вчителя « Надія» 

Поглиблення знань з теорії та методики 

навчання і виховання. 

Сприяння оволодінню молодими вчителями 

основних нормативних документів. 

Вивчення і використання у практиці 

сучасних досягнень психолого- педагогічної 

науки та передового педагогічного досвіду. 

Розвиток ініціативи і творчості, 

новаторських пошуків вчителів. 
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розширити сферу знань учителів із психолого-

педагогічних основ уроку; 

ознайомити їх з елементами педагогічної 

техніки, опанування якої дасть змогу 

усвідомленню здійснювати відбір необхідних і 

найбільш доцільних прийомів роботи учнів на 

уроках; 

створити для вчителів таке методичне 

середовище, в якому їм би хотілося творити. 
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• Молоді спеціалісти 

• Педагоги – наставники 

• Методисти  

• Педагоги – переможці професійних 

конкурсів 

• Профспілкові лідери 

• Психологи 

 

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ВІДДІЛУ ОСВІТИ СВІТЛОВОДСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ «ШКОЛА МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ» 2015 



Етапи професійного становлення 

 І етап – стаж 

роботи до 

року - 

адаптація 

 Проблема: 

«Професійна 

адаптація 

вчителя» 

 8 молодих 

фахівців 

 

 

 

 

 ІІ етап – стаж 

роботи 1 рік - 

самоствердже

ння 

 Проблема: 

«Професійна 

спрямованість 

особистості 

педагога» 

 6 молодих 

фахівців 

 ІІІ етап – стаж 

роботи 2 роки - 

самореалізація 

 Проблема: 

«Становлення 

молодого  

вчителя» 

 7 молодих 

фахівців 
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• Самоосвіта  

 

• Стажування 

• Діагностування 

• Розробка вчителем 

  конкретної теми 

• Наставництво 

• Співбесіда  

• Індивідуальна  

 консультація 

  

• Засідання методичних 

 об’єднань 

• Семінари 

• Дискусії, круглі столи 

• Ділові ігри (квести) 

 
• Педагогічні екскурсії 

• Місячник становлення     

  молодого вчителя 

• Відкриті уроки 

• Групові консультації 

• Творчі подорожі 

• Імітаційні тренінги  

• Методичні бюлетені 

• Педагогічні міні -   

   консиліуми 

• Педагогічні читання  

• Конкурс професійної 

  майстерності 

 «Міс та Містер Освітянин» 

• Обласні заходи 

• Педагогічні мости  

• Фестиваль педагогічних ідей 

• Тиждень молодого вчителя  

• Виставки творчого доробку     

   молодих вчителів  

Індивідуальні  
Групові,  

колективні 
Масові  
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Програма роботи з 

молодими педагогами. 

Наставництво. 

Психологічна адаптація 

молодих спеціалістів. 

Відкриті уроки, участь у 

конкурсах. 
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Базові навчальні заклади для проведення практичних 

занять зі слухачами «Школи молодого вчителя» 

Миронівська зш І-ІІ ступенів 

 «Урок – це дзеркало загальної педагогічної культури вчителя, 

мірило його інтелектуального багатства, показник його 

світогляду, його ерудиції» 

( В. Сухомлинський). 

 «Майстерність вчителя не є якимось особливим 

мистецтвом…, але це спеціальність, якій потрібно вчитися 

постійно…» (А. Макаренко) 

 ««Поганий учитель дає учням знання, а хороший 

учитель навчає їх здобувати»  (Аристотель) 

Великоандрусівська зш І-ІІI ступенів 

Великоскельовська зш I-II ступенів 

Професійно технічне училище м. Світловодська 

 «У праці – честь і добре ім’я людини… Будь 

майстром, поетом, художником у справі, яку ти 

любиш»( В. Сухомлинський). 
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№ 

з/п 

Дата 

проведення 

Місце проведення Зміст 
 Виконавець 

Заняття №2  Девіз : «Урок – це дзеркало загальної педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, 

показник  його світогляду, його ерудиції»( В. Сухомлинський) 

2 Грудень  В. Андрусівська зш Навчально – методичний модуль:  

1.Діагностика педагогічної оцінки та самооцінки готовності 

молодого спеціаліста до саморозвитку. Заповнення 

діагностичних карток. Аналіз результатів. 

 Дьякова О. С., завідувач РМК; 

Рябчун Н.І., методист РМК; 

 

 

2. Створення власних блогів. 
 Бабенко С. І., вчитель математики 

 

3. Азбука уроку: проектування. Урок як умова розвитку 

пізнавальних процесів в учнів.  Використання веб – квестів на 

уроці. 
 Рябчун Н.І., методист РМК; 

 

Практичний модуль: « Відвідування уроків, моделювання 

, самоаналіз та аналіз уроку». 

Знайомство з досвідом роботи  вчителів:  

- історії та правознавства – Дикого І. Ф.; 

-  фізики – Солоній А. М.; 

- хімії та біології – Шмиголь Г. П.; 

- фізичної культури – Зубенка В. С.; 

- укр.. мови та літератури – Зубенко Т. В.; 

- англійської мови – Вищепан Т. І.; 

- початкових класів – Тютюнник О. В. 

Рефлексійний модуль:  « Інтелектуально – розважальний 

квест « Альтернатива»». 

 Петров В. М., директор школи, 

Вчителі -  наставники 

 

 

 

 

 

 

 

Рябчун Н. І., методист РМК 

Маховська І.Г., методист РМК 
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Наставник  
Розвиває свої ділові якості, підвищує свій 

професійний рівень у процесі 

взаємонавчання. 

Молодий 

 спеціаліст 

Отримує знання, розвиває навички та 

вміння, підвищує свій професійний рівень 

та здібності; розвиває власну професійну 

кар’єру; вчиться встановлювати 

конструктивні відносини з наставником. 

Адмініст 

рація  

Підвищує культурний та професійний 

рівень підготовки кадрів, покращує рівень 

взаємостосунків між педагогами. 
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Робочі моменти засідань школи молодого 

вчителя 
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Програма зустрічі з 

молодими вчителями 

загальноосвітніх шкіл 

Світловодського району 

Дата і час проведення зустрічі –  

26 березня 2013 року о 9.30 годині.  

Місце проведення – приміщення 

Федірківського навчально-

виховного комплексу 

«Загальноосвітня  школа I-II 

ступенів – дошкільний 

навчальний заклад». 

 

Обговорення проблеми: 

 «В. О. Сухомлинський і 

сучасність: формування ціннісних 

компетентностей вчителя і учнів». 

 

Форма проведення:  

Педагогічний вернісаж 

 

Запрошені: 

1. Мірошник Анатолій 

Миколайович -  голова 

Світловодської 

райдержадміністрації. 

 

2. Шаповал Олексій Іванович - 

голова Світловодської 

районної ради. 

 

3. Адамова Тетяна 

Володимирівна - 

заступник голови 

Світловодської 

райдержадміністрації. 

 

4. Пруднікова Наталія 

Анатоліївна - заступник 

голови Світловодської 

районної ради. 

Учасники зустрічі з 

молодими вчителями 

у березні  2013 року: 

молоді вчителі, 

переможці районного 

конкурсу «Учитель 

року 2013», 

вчителі-наставники, 

профспілкові лідери,  

депутати районної 

ради. 
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Районний етап конкурсу «Містер 

та Міс освіта» 
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Тематики тижнів молодого 

вчителя 

2015 рік 

«Патріотизм 

народу – міцна 

держава» 

2014 рік 

«75-річний доробок 

трудящих 

Кіровоградщини –

благодатна основа 

патріотичного 

виховання 

підростаючого 

покоління» 
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2013 рік 

 

«В.О. Сухомлинський  

і сучасність: 

формування 

ціннісних 

компетентностей 

вчителя і учнів». 

 



МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ВІДДІЛУ ОСВІТИ СВІТЛОВОДСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ «ШКОЛА МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ» 2015 



МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ВІДДІЛУ ОСВІТИ СВІТЛОВОДСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ «ШКОЛА МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ» 2015 



МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ВІДДІЛУ ОСВІТИ СВІТЛОВОДСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ «ШКОЛА МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ» 2015 



 

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ВІДДІЛУ ОСВІТИ СВІТЛОВОДСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ «ШКОЛА МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ» 2015 



. 
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Корисні посилання: Сайт районного методичного кабінету відділу освіти Світловодської районної 

державної адміністрації http://svitloraion-rmk.zakosvita.com.ua/ 

http://svitloraion-rmk.zakosvita.com.ua/
http://svitloraion-rmk.zakosvita.com.ua/
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