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1. Загальні положення 

 

1.1. Положення  про школу молодого викладача «Пошук» (надалі – 

ШМВ) регламентує діяльність професійного об’єднання педагогів, що 

створюється при науково-методичному кабінеті ХТЕК КНТЕУ за наявності в 

установі молодих фахівців, які мають стаж педагогічної роботи менше двох 

років. 

1.2. ШМВ  є складовою частиною системи підвищення кваліфікації 

викладачів-початківців. Планові засідання ШМВ проводяться один раз на 

місяць. Позапланові – після відвідування планових відкритих занять та 

позанавчальних заходів. 

1.3. На засіданнях ШМВ надається методична допомога викладачам, які 

тільки розпочали свою педагогічну діяльність, мають кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст» і не мають достатнього педагогічного досвіду: перші 

два роки після закінчення вищих навчальних закладів; які мають лише 

попередній досвід роботи на виробництві (наприклад, бухгалтера, економіста, 

інженера-технолога з приготування їжі тощо); які переривали педагогічний 

стаж (на будь-який період часу); які мають викладацький стаж роботи у 

загальноосвітній школі чи професійно-технічних закладах та перейшли на 

роботу до коледжу; які самі виявили бажання відвідувати засідання ШМВ. 

1.4. ШМВ здійснює: безперервне удосконалення фахової майстерності 

та підвищення професійної компетенції педагогів, підготовку їх до атестації; 

проведення навчально-методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих 

можливостей педагогів; інформаційне забезпечення педагогів з питань 

методики, педагогіки, психології; залучення викладачів до науково-

дослідницької роботи; організацію самостійного проведення викладачами-

початківцями інформаційно-пошукової роботи. 

1.5. Засідання ШМВ проводять науковці та викладачі, які мають вагомий 

педагогічний досвід, кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне 

звання «викладач-методист», власні цікаві методичні доробки та високі 



результати в педагогічній діяльності. Відповідальні за підготовку занять ШМВ 

працівники висвітлюють питання з двох сторін – і загальнотеоретичні, і через 

призму власного досвіду. 

1.6. У своїй роботі ШМВ діє відповідно до Законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», Положення про організацію освітнього процесу 

студентів в ХТЕК КНТЕУ, рішень педагогічної ради, наказів директора 

коледжу і даного Положення. 

1.7.  Положення розробляється методистами науково-методичного 

відділу ХТЕК КНТЕУ з метою надання методичної допомоги молодим 

викладачам коледжу та їх адаптації  до освітнього процесу підготовки 

фахівців. Проект Положення передається для обговорення та внесення 

пропозицій завідувачам циклових комісій коледжу терміном на 3 дні, після 

чого передається заступнику директора з навчально-методичної роботи для 

подальшого погодження у 2-денний термін. Терміни можуть бути скорочені. 

1.8. Положення про школу молодого викладача «Пошук», зміни та 

доповнення до нього затверджуються рішенням Педагогічної ради та 

вводяться в дію наказом директора коледжу у визначеному порядку. 

1.9. Чинне положення переглядається з метою актуалізації розробником 

у разі потреби, але не рідше 1 разу на 5 років. 

1.10. Положення розробляється у 2-х екземплярах. У журналі реєстрації 

та видачі документів науково-методичного відділу здійснюється відповідний 

запис про введення в дію даного Положення, що засвідчується підписом 

розробника та вказується дата. 

1.11. Положення постійно зберігається в роздрукованому вигляді – в 

науково-методичному відділі та у заступника директора з навчально-

методичної роботи, в електронному вигляді – в науково-методичному та 

інформаційно-аналітичному відділах. 

 

 

 



2. Основні завдання 

 

Основними завданнями засідань школи молодого викладача «Пошук» є: 

2.1. адаптація молодих педагогів у колективі;  

2.2. самоствердження та професійне становлення молодих викладачів;  

2.3. формування у педагогів-початківців високих професійних ідеалів, 

потреб у постійному саморозвитку і самовдосконаленню;    

2.4. задоволення потреби молодих педагогів у неперервній освіті та 

надання їм методичної допомоги у подоланні різних труднощів на початку 

педагогічної діяльності; 

2.5.  розповсюдження передових методів навчання шляхом проведення 

досвідченими викладачами відкритих занять, на які запрошуються молоді 

викладачі;  

2.6.  накопичення і систематизація молодими викладачами методичних 

матеріалів, що необхідні при підготовці до проведення навчальних занять; 

2.7.  підвищення кваліфікації та набуття педагогічного досвіду 

молодими викладачами; 

2.8.  формування індивідуального професійного стилю педагога через 

запровадження слухачами ШМВ в освітній процес сучасних методів та 

інноваційних педагогічних технологій; 

2.9.  надання допомоги молодим викладачам в оволодінні педагогічною 

майстерністю через вивчення досвіду роботи кращих педагогічних працівників 

коледжу та інших навчальних закладів;   

2.10. проведення досвідченими педагогами майстер-класів і навчально-

методичних занять для молодих спеціалістів; 

2.11.  залучення молодих педагогів до виступів на засіданнях ШМВ, 

семінарах, конференціях, педагогічних радах із проблем освіти;   

2.12. відстеження результатів роботи та діагностика успішності роботи 

молодого педагога. 

 



3. Функції 

 

3.1. Діагностична функція:  

3.1.1. вивчення професійних потреб молодих педагогів; 

3.1.2. відстеження результатів роботи педагогів-початківців; 

3.1.3.  діагностика успішності їх діяльності та результативності. 

3.2. Організаційно-методична функція:  

3.2.1. ознайомлення з  нормативно-правовими документами, які 

регламентують діяльність педагога в системі вищої освіти; 

3.2.2.  вивчення навчально-методичної документації та вимог до її 

оформлення;  

3.2.3. залучення молодих викладачів до підготовки й виступів на 

засіданнях педагогічної ради, семінарах, конференціях та інших заходах із 

проблем освіти;  

3.2.4. заслуховування звітів молодих спеціалістів про проведену роботу.  

3.3.Навчально-просвітницька функція:  

3.3.1. ознайомлення з досягненнями передової педагогічної науки; 

3.3.2. сприяння реалізації основних напрямів роботи педагогічного 

колективу; 

3.3.3.  взаємовідвідування занять та позанавчальних заходів із 

обов'язковим наступним обговоренням та коригуванням діяльності молодого 

спеціаліста;  

3.3.4. проведення досвідченими педагогами майстер-класів і навчально-

методичних занять; 

3.3.5. підвищення рівня знань з психолого-педагогічних та 

організаційно-методичних засад;  

3.3.6. систематизація знань та умінь, організація творчо-пошукової 

роботи; 

3.3.7. розвиток навичок роботи з інформаційним середовищем; 



3.3.8. підготовка навчально-методичних комплексів дисциплін, які 

входять у педагогічне навантаження викладача-початківця. 

3.4. Консультаційна функція: 

3.4.1. проведення індивідуальних і групових консультацій з питань 

організації навчально-методичної роботи; 

3.4.2. консультування молодих викладачів з навчально-виробничого та 

виховного процесу тощо. 

3.5. Розвиваюча функція: 

3.5.1. створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу 

молодого спеціаліста; 

3.5.2. через забезпечення демократичних засад освітнього процесу 

сприяти  самоствердженню, самореалізації й професійному становленню 

педагога-початківця.  

 

4. Зміст роботи 

 

Молоді викладачі на засіданнях ШМВ вивчають: 

4.1. організацію навчального процесу в вищій школі; основні документи 

щодо організації навчально-виховного процесу; галузеві стандарти освіти; зміст 

навчальних планів; навчальні програми та робочі навчальні програми: зміст, 

порядок розробки та затвердження; створення НМКД: структура, вимоги, 

наповнення;  

4.2. особливості діяльності викладача вищого навчального закладу; 

загальну культуру викладача; посадову інструкцію викладача коледжу; зміст, 

напрямки, форми і методи виховної роботи зі студентами; фізіологічні й 

психологічні особливості студентського віку; обов’язки наставника навчальної 

групи;   

4.3. організаційно-методичні засади викладання у вищій школі; загальні 

рекомендації щодо проведення занять, їх типи, план, структура; форми і види 



лекцій; основні вимоги до проведення сучасної лекції; навчальний контент 

(конспект або розширений план лекції, опорний конспект лекції); 

4.4. дидактичні основи семінарських занять; види семінарів, вимоги до 

їх організації і проведення; особливості організації і проведення практичних та 

лабораторних занять; попередня підготовка викладача і студентів до 

проведення лабораторних, практичних та семінарських занять; 

4.5. особливості навчальної роботи студентів і передумови її 

ефективності; організацію самостійної та індивідуальної роботи студентів; 

уміння слухати і конспектувати лекції;  

4.6. методику проведення занять зі студентами заочної форми навчання: 

особливості викладу матеріалу, підготовка методичних рекомендацій до 

виконання контрольних робіт  для студентів заочної форми навчання; принципи 

організації дистанційного навчання та умови його ефективності; індивідуально-

консультативну роботу викладача зі студентами-заочниками; 

4.7. методику створення навчальних та контролюючих тестів та 

особливості їх застосування у навчальному процесі; підготовку екзаменаційних 

білетів, питань до заліку; структуру пакетів контрольних завдань для заміру 

залишкових знань та поточних знань студентів; 

4.8. методику проведення контрольних дій у вищій школі; підготовку 

викладача до проведення контрольних заходів студентів; 

4.9. впровадження інформаційних технологій в навчальний процес; 

візуальне супроводження занять: методику роботи із інтерактивними засобами 

навчання та мультимедійним обладнанням; 

4.10. аналіз та самоаналіз проведеного заняття; узагальнення власного 

педагогічного досвіду; 

4.11. форми й види  науково-дослідної роботи студентів коледжу. 

 

 

 

 



5. Права і обов’язки 

 

5.1. Викладач, який навчається  в ШМВ, має право: 

5.1.1. вивчати стан і досвід організації навчально-методичної роботи в коледжі 

 та на цикловій комісії; 

5.1.2. користуватися нормативними документами з навчально-методичної 

роботи, що знаходяться в науково-методичному відділі; 

5.1.3. набувати знання та уміння у роботі з навчальною документацією; 

5.1.4. отримувати допомогу науковців, завідувачів циклових комісій, 

викладачів-методистів та методистів вищої категорії у підготовці конспектів 

лекцій, завдань для практичних та семінарських занять тощо; 

5.1.5. користуватися бібліотечним фондом, інтернет-ресурсами, 

мультимедійним обладнанням з метою ефективного проведення навчальних 

занять та підготовки до них;  

5.1.6. брати участь у складанні плану роботи ШМВ на наступний навчальний 

рік та вносити пропозиції з удосконалення діяльності ШМВ; 

5.1.7. брати участь у наукових і навчально-методичних конференціях, семінарах 

і нарадах, творчих педагогічних майстернях, презентуючи власний 

напрацьований досвід;  

5.1.8. використовувати матеріальну базу ШМВ для самоосвіти; 

5.1.9. одержувати необхідну для виконання своїх функцій інформацію у 

заступників директора й керівників усіх структурних підрозділів;   

5.1.10. молодий викладач має право бути присутнім на відкритих  заняттях; 

5.1.11. отримувати консультативну допомогу від педагога-наставника та 

висококваліфікованих викладачів коледжу; 

5.1.12. вносити пропозиції керівництву коледжу у письмовому вигляді або у 

формі виступів на засіданнях педрад з питань удосконалення роботи ШМВ.  

5.2. Викладач, який навчається  в ШМВ, має такі обов’язки: 

5.2.1. дотримуватися трудової дисципліни та Правил внутрішнього  розпорядку 

ХТЕК КНТЕУ; 



5.2.2. бути присутніми на засіданнях ШМВ, що проводяться за заздалегідь 

складеним розкладом із запрошенням  викладачів-наставників; 

5.2.3. вивчати нормативно-методичні документи з питань організації освітнього 

процесу, психолого-педагогічну та професійну літературу;   

5.2.4. надавати  навчальну документацію на узгодження за проханням 

заступника директора з навчально-методичної роботи, завідувачів 

циклових комісій, методиста вищої категорії  або з особистої ініціативи; 

5.2.5. формувати наукову та навчально-методичну основу для створення 

відповідного навчально-методичного комплексу дисципліни, що 

викладається; 

5.2.6. виконувати плани роботи ШМВ у повному обсязі та доручення керівника 

ШМВ в рамках посадових інструкцій; 

5.2.7. брати участь у заходах, організованих ШМВ;   

5.2.8. систематично підвищувати свій кваліфікаційно-професійний рівень; 

5.2.9. проводити навчальні заняття з використанням мультимедійних засобів 

навчання. 

 

6. Відповідальність 

 

6.1. Молодий викладач несе адміністративну відповідальність за невиконання 

правил внутрішнього розпорядку. 

6.2. Молодий викладач несе моральну відповідальність за невідвідування 

засідань ШМВ. 

6.3. Молодий викладач несе моральну відповідальність за власну загальну 

культуру та педагогічну майстерність.  

6.4. Молодий викладач несе  відповідальність за якість проведених ним занять 

та якісну успішність студентів. 

 

 

 



7. Керівництво 

 

7.1. Загальне керівництво роботою ШМВ здійснює заступник директора з 

навчально-методичної роботи. 

7.2. Керівник ШМВ – завідувач навчально-методичного кабінету коледжу 

або методист вищої категорії. 

7.3. До співкерівництва ШМВ запрошуються завідувачі відділень, 

завідувачі циклових комісій, методисти вищої категорії, викладачі-методисти. 

7.4. План роботи та склад учасників ШМВ формуються на кожен 

навчальний рік. Пропозиції щодо плану засідань, їх тематики, методики 

проведення та виконавців можуть надавати усі викладачі навчального закладу. 

7.5. Керівник ШМВ веде журнал обліку роботи ШМВ, де фіксується 

присутність молодих викладачів на засіданнях. 

7.6. Керівник ШМВ  щороку формує банк даних педагогів-початківців. 

7.7. Науковці, завідувачі циклових комісій разом з викладачами-

методистами надають необхідну допомогу в підготовці, організації та 

проведенні засідань, передбачених у плані роботи ШМВ.  

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 


