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Чи легко бути молодим педагогом…  

Педагог – це не професія, це спосіб життя. Сучасний ритм життя 

вимагає від педагога безперервного професійного зростання, творчого 

ставлення до роботи, самовіддачі. 

Сьогодні педагог – це не тільки і не стільки зберігач знань, зразок 

поведінки, наслідування для дітей, скільки майстер, здатний навчити своїх 

підопічних знаходити потрібні знання в безмежному океані сучасних наук, 

набувати досвід самоосвіти. Він повинен надихати своїх учнів на навчання. 

Звичайно ж, справжній педагог володіє професійними педагогічними 

вміннями та навичками, володіє інноваційними технологіями навчання і 

виховання. І, нарешті, дуже важливу роль відіграють особисті якості 

педагога: педагогічна позиція, ставлення до життя, колег, учнів і людей 

взагалі. Всі ці професійні вміння та властивості характеру в першу чергу 

властиві, звичайно ж, педагога з багаторічним досвідом роботи. А як же бути 

молодому педагогові, який щойно закінчив університет? Чи легко бути 

молодим педагогом саме закладу професійної (професійно-технічної) освіти? 

Здебільшого випускники педагогічних ВНЗ мають непогану фахову 

підготовку, але їм бракує знань і досвіду в питаннях методичної підготовки, 

діяльності учнівського колективу, ведення методичної документації, у роботі 

з батьками, а спеціалістам, які працювали на підприємствах та мають знання і 

вміння з практичної підготовки, бракує знань з педагогіки, психології, та 

ведення будь-якої методичної документації. 

Початківець педагог повинен освоїтись в новому колективі, 

налагодити як дружні виробничі, так і особисті відносини з учнями, вміти 

грамотно, доступно й емоційно говорити на уроках, намагатись зацікавити 

дітей своїм предметом. Тобто навчитись вчити. Йому необхідно виробити 

свій індивідуальний стиль спілкування з учнями, колегами й адміністрацією 

закладу. 

Успішна педагогічна діяльність молодого фахівця залежить не лише 

від його професійної підготовки та особистих якостей, а й від того, в який 

колектив він потрапить, які умови будуть йому створені, яку методичну 

допомогу йому надаватимуть для того, щоб він зміг розвивати ініціативність, 

творчість, майстерність тощо.  

У закладі професійної (професійно-технічної) освіти важливу роль 

має відігравати взаємодія методичної та психологічної служб з викладачами, 

майстрами виробничого навчання, батьками та учнями. Це сприяє створенню 

доброзичливих відносин в колективі і досягненню найвищих результатів. 



Супровід молодого фахівця – справа всіх: адміністрації, методиста, педагога-

колеги, наставника. 

Методист ліцею повинен виступати в ролі педагога, який завжди 

підкаже, як правильно спланувати етапи уроку, підібрати форми роботи, 

психолог –  налагодити стосунки з учнями, які є каменем спотикання для всіх 

молодих викладачів та майстрів виробничого навчання. Така підтримка 

просто необхідна педагогові-початківцю. Адже мало бути талановитим і 

освіченим. Якщо поруч не буде мудрих наставників, то з педагога- 

початківця ніколи не вийде цінний фахівець.  

Робота з молодими педагогами починається вже під час першої 

зустрічі, яка має велике значення. Під час цієї зустрічі педагоги-початківці в 

бесіді з директором та його заступниками отримують інформацію про заклад 

професійної (професійно-технічної) освіти, традиції колективу, Статут та 

Правила внутрішнього розпорядку закладу. Для початківців слід підготувати 

папку з набором пам'яток, анкет, рекомендацій щодо складання тематичних, 

поурочних планів, структури та типології уроків, методичних прийомів і 

форм роботи педагога на уроках та в позаурочний час. Таке попереднє 

знайомство допомагає молодому педагогу швидше зорієнтуватися в умовах 

його педагогічної діяльності й адаптуватися до них. 

У системі безперервної освіти педагога етап професійного 

становлення педагога-початківця посідає важливе місце й охоплює відносно 

великий часовий відрізок – близько трьох років. 

У 2018 році Навчально-методичним кабінетом професійно-технічної 

освіти у Київській області заплановано проведення моніторингу організації 

роботи школи молодого педагога в закладах  професійної (професійно-

технічної) освіти. Моніторинг дозволить визначити сучасний стан організації 

роботи школи молодого педагога в ЗПО та з'ясувати основні проблеми для 

подальшого їх вирішення. 

 

1. Завдання моніторингу 

1.Вивчення ролі методиста та методичних комісій у наданні допомоги 

молодому спеціалісту з розв’язання конкретних проблем щодо методики 

навчання та виховання учнів. 

2.Вивчення рівня співробітництва і взаємодії між молодими 

фахівцями й досвідченими педагогами. 

3.Ознайомлення із впровадженням в роботу молодих педагогів 

сучасних  освітніх технологій. 

4.Розвиток професійної майстерності,  формування творчого стилю 

педагогічної діяльності у молодих спеціалістів. 

5.Вивчення ролі методиста в оволодінні молодим спеціалістом 

педагогічною майстерністю через вивчення досвіду роботи досвідчених 

педагогів навчального закладу. 



6.Вивчення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти 

найсучасніших форм організації школи молодого педагога. 

 

2. Умови проведення моніторингу 

1.У моніторингу беруть участь методисти, голови методичних комісій 

та педагогічні працівники ЗПО. 

2.Моніторинг проводиться протягом 2018 року. 

3.Моніторинг охоплює наступні напрями роботи школи молодого 

педагога:  

а) нормативно-правове, інформаційно-консультативне та технічне 

забезпечення; 

б) управління процесом адаптації молодих педагогів: 

– роль адміністрації ЗПО в організації та роботі школи молодого 

педагога; 

– роль методиста в організації та роботі школи молодого педагога; 

– роль методичної комісії в роботі школи молодого педагога; 

– роль методичної ради ЗПО; 

– роль психологічної служби в адаптації молодого педагога; 

в) взаємодію молодих педагогів із досвідченими педагогами; 

г) організацію стажування молодих педагогів (ознайомлення з 

сучасними виробничими технологіями); 

д) організацію ознайомлення з сучасними освітніми технологіями; 

е) організацію ознайомлення з сучасними ІК-технологіями; 

є) допомогу бібліотекаря в підготовці до уроків та позаурочних 

заходів молодого педагога. 

 

3. Етапи моніторингу 

Моніторинг проводиться у чотири етапи. 

І етап – підготовчий: березень-травень 2018 року. 

Здійснюється підготовка, створення рубрики на сайті закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти та висвітлення матеріалів роботи 

школи молодого педагога відповідно до критеріїв. 

ІІ етап – заочний: червень-серпень 2018 року.  

Проводиться вивчення, узагальнення, аналіз інформації, висвітленої 

на сайтах ЗПО. 

ІІІ етап – експертний (очний): вересень-жовтень 2018 року. 

Здійснюється оцінка відповідності матеріалів, висвітлених на сайтах, 

реальній організації школи молодого педагога та визначення ЗПО, в яких 

краще організована та висвітлена робота школи молодого педагога. 

ІV етап – підсумковий: листопад 2018 року. 

Підводяться підсумки моніторингу та визначаються заклади 

професійної (професійно-технічної) освіти, у яких найкраще організована 

школа молодого педагога. Результати моніторингу висвітлюються у 

підсумковому наказі, оприлюднюються на обласних семінарах методистів, 



засіданнях обласних методичних секцій педагогічних працівників, сайті 

Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Київській 

області.  За результатами моніторингу розробляються рекомендації до 

поліпшення роботи школи молодого педагога. 

 

4. Критерії моніторингу 

Положення про школу молодого педагога 0-10 балів 

План роботи школи молодого педагога (перспективний 

або на рік) 

0-10 балів 

Індивідуальний план роботи з молодим педагогом 

(перспективний або на рік) 

0-10 балів 

Діагностування 0-5 балів 

Анкети та результати анкетування молодих педагогів 0-5 балів 

Пам'ятка молодого педагога 0-5 балів 

Графік консультацій педагогів-наставників 0-3 балів 

Графік відкритих уроків педагогів-наставників 0-3 балів 

Плани-конспекти уроків молодих педагогів з окремої 

теми 

0-5 балів 

Картотека планів-конспектів уроків педагогів-

наставників 

0-5 балів 

Картотека дидактичних матеріалів уроків педагогів-

наставників 

0-5 балів 

Графік відвідування уроків молодих педагогів 0-3 балів 

Самоаналізи уроків молодих педагогів 0-5 балів 

Аналізи уроків молодих педагогів 0-5 балів 

Оснащення кабінетів молодих педагогів сучасними 

технічними засобами та обладнанням 

0-5 балів 

Оснащення кабінетів молодих педагогів сучасними 

інформаційно-комунікативними засобами 

0-5 балів 

Застосування сучасних освітніх технологій на уроках 

молодих педагогів 

0-5 балів 

Застосування сучасних виробничих технологій на уроках 

молодих педагогів 

0-5 балів 

Застосування сучасних ІК-технологій на уроках молодих 

педагогів 

0-5 балів 

Підбір матеріалів на допомогу молодому педагогові в 

бібліотеці 

0-3 балів 

Психологічний супровід адаптації молодого педагога  0-5 балів 

Результативність школи молодого педагога:  0-60 балів 

1. атестація молодого педагога 0-10 балів 

2. нагородження молодого педагога 0-10 балів 

3. результативність участі учнів у олімпіадах, 

конкурсах, змаганнях 

0-10 балів 

4. зріз знань учнів: початок і кінець навчального року 0-10 балів 



5. результати ДПА, ДКА 0-10 балів 

6. результативність роботи молодого педагога над 

єдиною методичною проблемою закладу 

0-10 балів 

Інші матеріали, що відображають становлення молодого 

педагога 

0-5 балів 

Всього 0-177 балів 

 


