
Методичні рекомендації до  

організації роботи школи молодого педагога  

в закладах професійної (професійно-технічної) освіти 

 

Творчість, майстерність, досконалість –  

це, насамперед, наполеглива праця. 

                                                                                                В. Сухомлинський 

 

Мета школи молодого педагога: 

 зорієнтувати молодого педагога в навчально-виховному процесі;  

 надати практичну допомогу в оволодінні основами навчально-

виховного процесу; 

 допомогти у соціально-педагогічній адаптації до обраної професії; 

 сприятити підвищенню професійного рівня молодих педагогів, 

формуванню потреби у постійному саморозвитку і 

самовдосконаленні та сприяти адаптації у колективі; 

 

Завдання школи молодого педагога: 

 допомога молодому спеціалісту в розв’язанні конкретних проблем 

щодо методики навчання та виховання учнів; 

 встановлення відносин співробітництва і взаємодії між молодими 

фахівцями й досвідченими педагогами; 

 впровадження в роботу молодих педагогів сучасних  освітніх 

технологій; 

 сприяння  формуванню творчого стилю педагогічної діяльності у 

молодих спеціалістів; 

 надання допомоги молодим спеціалістам в оволодінні педагогічною 

майстерністю через вивчення досвіду роботи досвідчених педагогів 

навчального закладу; 

 ознайомлення із сучасними засобами навчання, засвоєння методики 

їх використання; 

 ознайомлення із психолого-педагогічними особливостями роботи з 

обдарованими учнями та дітьми з особливими потребами; 

 формування   позитивних комунікативних якостей; 

 формування спрямованості особистості молодого педагога на 

безперервне професійно-педагогічне самовдосконалення. 

 

Напрямки роботи школи молодого педагога: 

 здійснення заходів з поглиблення педагогічних знань, методології 

навчання, вивчення нормативної та навчальної документації; 

 формування вмінь застосовувати теоретичні знання у конкретній 

практичній діяльності; 



 вивчення теорії, практики та методики виховання, психології, 

етики, аналіз програмних документів з питань виховної роботи, формування 

у молодих педагогів необхідних умінь і навичок; 

 вивчення перспективного педагогічного досвіду, визначення 

шляхів творчого його використання; 

 здійснення заходів щодо підвищення освітнього, науково-

методичного та культурного рівня молодого педагога; 

 набуття молодими педагогами практичних навичок, необхідних 

для педагогічної роботи; 

 вивчення молодими педагогами перспективного педагогічного 

досвіду; 

 ознайомлення та впровадження сучасних методів і принципів 

навчання і виховання учнів, форм організації навчальної діяльності учнів на 

уроках, нових педагогічних технологій; 

 ознайомлення із порядком підготовки учнів до ДПА та ДКА;  

 організація проведення семінарів, оглядів, конкурсів, екскурсій, 

вечорів відпочинку, спортивних змагань тощо. 

 

Організація роботи школи молодого педагога: 

Методична служба навчального закладу сприяє професійній адаптації 

молодих та малодосвідчених педагогів, надає необхідні матеріали й 

документи, інші відомості, необхідні для здійснення їхньої діяльності.  

З цією метою в навчальному закладі створюється школа молодого 

педагога, яка діє на підставі положення. 

Форми занять у школі молодого педагога різноманітні, це – лекції, 

семінари, взаємовідвідування занять, творчі звіти педагогів, методичні 

виставки, майстер-класи тощо. 

План роботи школи молодого педагога розробляється методистом та 

затверджується на засіданні педагогічної ради. Планові засідання, на яких 

присутні всі молоді фахівці і наставники, проводяться один раз на квартал. 

Діяльність щколи відображається в такій документації:  

1) банк даних про молодих та малодосвідчених педагогів; 

2) план роботи школи; 

3) протоколи засідань; 

4) самоаналізи та аналізи уроків молодих педагогів; 

5) звіти про самоосвіту молодих педагогів. 

Кожен учасник школи (з числа молодих фахівців) складає 

індивідуальний план роботи, про виконання якого звітує наприкінці 

навчального року.  

Ще однією з форм підвищення професійної майстерності молодих 

педагогів, які мають стаж роботи до трьох років, є наставництво. Педагог-

наставник планує та здійснює заходи з підвищення професійної майстерності 

із молодими педагогами. Основними напрямами роботи педагога-наставника 

є:  



консультування молодого спеціаліста щодо організації навчально-

виховного процесу; 

взаємовідвідування уроків та позакласних заходів із обов’язковим їх 

обговоренням та коригуванням діяльності молодого педагога; 

організація індивідуальних консультацій, на яких здійснюється 

моделювання та обговорення структури уроків та позаурочних заходів. 

Разом з молодим спеціалістом педагог-наставник розробляє та веде 

відповідну документацію: план вдосконалення професійної компетентності 

молодого педагога; план взаємовідвідування уроків; план відвідування 

молодим педагогом майстер-класів, практикумів тощо; матеріали 

самоаналізу та аналізу діяльності молодого педагога. 

У системі безперервної освіти педагога етап професійного 

становлення педагога-початківця посідає важливе місце й охоплює відносно 

великий часовий відрізок – близько трьох років.  

Дослідження показують, що процес адаптації молодих педагогів до 

навчальної діяльності значною мірою обумовлений ступенем і характером 

допомоги, яку він одержує від адміністрації навчального закладу, методиста, 

психолога, досвідчених колег. Випускники педагогічних навчальних закладів 

здебільшого мають непогану фахову підготовку, але їм бракує знань і досвіду 

в питаннях методичної підготовки, діяльності учнівського колективу, веденні 

документації, роботі з батьками. Левову частину творчої енергії, досвіду, 

сміливості у пошуках відомі педагоги здобували саме у перші роки своєї 

педагогічної діяльності.  

На першому етапі адаптації відбувається знайомство молодого 

педагога з вимогами до професії, його включення у самостійну професійну 

діяльність, зіставлення рівня готовності до роботи із вимогами навчально-

виховного закладу. Також варто на цьому етапі ознайомити початківця з 

забезпеченням методичного кабінету, матеріалами бібліотеки тощо, дати 

стислу характеристику груп, у яких йому доведеться працювати. 

У роботі школи молодого педагога доцільно проводити аналітичні 

заняття, на яких молоді спеціалісти роблять самоаналіз професійних умінь, 

навичок, отриманих в результаті своєї педагогічної діяльності та навчання в 

школі. 

Як на початку, так і в кінці навчального року варто проводити 

діагностування та анкетування молодих викладачів і майстрів виробничого 

навчання з метою виявлення результативності роботи школи. 

Проаналізувавши діагностичні карти, підводимо підсумки і намічаємо план 

роботи школи молодого викладача на наступний навчальний рік. 

Другий етап пов’язаний із процесом подолання труднощів навчальної 

діяльності і початком формування майстерності молодого спеціаліста. 

Третій етап визначається як етап високої адаптованості і є 

результатом ефективної діяльності молодого педагога на попередньому етапі. 

Для цього етапу характерним є високий рівень самостійності початківця, 

його творчий підхід до навчальної діяльності. 

 



Орієнтовний план роботи методиста з молодими педагогами: 

 

1. Ознайомлення молодого педагога з правилами внутрішнього 

розпорядку закладу освіти, з основними правами і обов’язками педагога 

(Закони України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про 

загальну середню освіту», статут ЗПО), з оплатою праці. 

2. У ході вступної бесіди виявити нахили, здібності, потенційні 

можливості молодого педагога, його сімейний стан, матеріальне становище, 

побутові умови. 

3. Закріплення за молодим педагогом наставника. 

4. Надання допомоги молодому педагогу у плануванні його роботи. 

5. Ознайомлення молодого педагога з організацією виховної роботи в 

закладі професійної (професійно-технічної) освіти. 

6. Залучення до роботи школи молодого педагога. 

7. Проведення методичними комісіями роботи щодо вдосконалення 

професійної майстерності молодого педагога. 

8. Складання графіку взаємовідвідування уроків молодого педагога і 

його наставника. 

9. Проведення діагностування молодого педагога (на початку та в кінці 

першого року роботи ). 

10. Організація самоосвіти молодого педагога. 

11. Залучення молодого педагога до проведення майстер-класів, роботи 

творчих груп. 

12. Складання пам’яток на допомогу педагогу-початківцю. 

13. Ознайомлення педагога з перспективним педагогічним досвідом 

колег. 

14. Організація, здійснення контролю за роботою молодого педагога. 
 

Основні заповіді вчителя 

1. Люби дітей, захищай їх любов'ю і  правдою. 

2. Не нашкодь. 

3. Знайди у дитині добре.   

4. Навчи дітей думати й любити. 

5.  Виховуй без примусу. 

6. Жодного дня без нового. 

7. Учитель – друг і помічник учня у його розвитку і самовдосконаленні. 

8. Виховуй, спираючись на природу учня. 

9. Учитель – автор власної програми, системи, методів роботи. 

10. Учитель вчить інших до того часу, поки  сам вчиться. 
 


