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Вступ 

 

Нова освітня ситуація, що склалася в Україні у зв’язку з орієнтиром на 

європейський освітній простір, внесла суттєві корективи в пріоритети, зміст і 

напрями методичної роботи з молодими викладачами. Нині увага посилено 

спрямовується на підвищення рівня методичної культури педагогів, 

професійного самовдосконалення, впровадження ними інноваційних 

технологій. Викладацький склад коледжу перебуває у постійному пошуку 

шляхів, форм і методів вдосконалення системи методичної, навчально-

виховної роботи з молодими викладачами.  

Щоб підготувати конкурентоспроможних фахівців, необхідно дати їм 

не тільки міцні знання, уміння й навички, але навчити їх самостійно жити, 

самореалізовуватися, здійснювати самоосвіту та самовиховання. Саме в 

цьому і полягає покликання сучасного викладача вищого навчального 

закладу. Проте далеко не кожен педагог, який має глибокі теоретичні знання 

з спеціальних дисциплін і досвід практичної роботи за фахом, володіє 

педагогічною майстерність і здатний навчати молодь. Робота в циклових 

комісіях коледжу молодих викладачів спонукає адміністрацію, викладачів-

методистів навчального закладу до пошуків форм і методів їх навчання, до 

організації методичних об’єднань чи шкіл молодих викладачів. 

З перших днів роботи молодого викладача починається найбільш 

інтенсивне формування тих якостей, які і визначають ступінь його 

майстерності. Чи підготовлений він до роботи із студентами? Цілком 

зрозуміло, як би добре не готував вищий навчальний заклад, вирішальне 

становлення майстерності відбувається в живій роботі зі студентами, на 

практиці. Тому адаптаційний період є одним з найбільш складним для 

молодого викладача і вимагає неабияких зусиль як, зокрема, з боку самого 

спеціаліста, так і з боку кафедри в цілому. 

Аналізуючи процес професійної адаптації молодого викладача вищого 

навчального закладу, у логічній його структурі можна виділити соціально-

психологічний, теоретичний (дидактичний) та практичний (методичний) 

аспекти, останні два з яких становлять виробничо-технологічну адаптацію. 

Дидактичний та методичний адаптаційні аспекти значною мірою залежать 

від такого фактору, як система освіти (післядипломна освіта та самоосвіта) 

відповідного періоду: саме вона забезпечує поступове оволодіння молодими 

викладачами професією. Таким чином, професійна адаптація молодого 

викладача є комплексом соціально-психологічної адаптації та дидактичного і 

методичного вдосконалення педагога в ході післядипломної освіти та 

самоосвіти. 

Період професійної адаптації має три етапи: початковий 

(орієнтаційний), просунутий (моделювання) та етап повної адаптованості 

(творчого самовираження). 

У період професійної адаптації відбувається інтенсивне становлення 

молодого викладача як фахівця. Структура його професіоналізму, що 
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охоплює професіоналізм знань (методичних, педагогічних, психологічних, 

загальних, рефлексивних), професіоналізм спілкування (перцептивні, 

соціально-комунікативні, соціально-психологічні уміння та володіння 

формами педагогічного впливу) та професіоналізм самовдосконалення 

(усвідомлення необхідності самовдосконалення та дії, спрямовані на нього), 

конкретизує, який фахівець має сформуватися протягом адаптаційного 

періоду. При цьому рівень професіоналізму як показник фахової 

адаптованості педагогів може бути виміряним за відповідними критеріями та 

за критерієм навченості і вихованості студентів. 

Початок професійної діяльності молодого викладача у вищому 

навчальному закладі пов’язаний з такими проблемами, як: 

- пошук власного образу. Цей процес не повинен виключати 

наслідування, особливо на початку роботи. Адже основні прийоми і 

методики викладання є спільними. Головне, щоб образ відповідав рисам 

характеру та був природнім. 

- сприйняття молодого викладача студентами. Небажання студента 

сприймати людину, що не набагато старша від нього, як викладача, студент 

не прощає йому тих помилок, які простив би викладачеві зі стажем. 

- спілкування з аудиторією. Молодий викладач дуже добре 

підготовлений теоретично, але йому не вистачає досвіду у взаємодії та 

спілкуванні з аудиторією. 

- усвідомлення специфіки організації навчально-виховного процесу для 

студентів різних форм навчання. 

- формування та розвиток власного професіоналізму шляхом 

самоосвіти. 

- впровадження модернізованих систем навчання з рейтинговою 

оцінкою знань і сформованих умінь студентів, застосування нетрадиційних 

форм і методів психолого-педагогічної роботи зі студентами. 

- постійне оновлення напрямів професійної підготовки, основами яких 

молодий викладач також має оволодіти. 

Все це вказує на необхідність створення умов для ефективного 

входження молодого викладача до повноцінної педагогічної діяльності. 

Досвідчені викладачі ЦК вважають своїм обов’язком передати молодшим 

колегам знання і досвід, підтримати і навчити їх. 
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Методична робота з молодими викладачами коледжу 
 

Викладацький склад коледжу розуміє, що якість освіти є національним 

пріоритетом і передумовою національної безпеки держави, дотримання 

міжнародних стандартів. Саме тому одним із важливих завдань сучасної 

педагогіки вважає пошук ефективної системи освіти, яка відповідала б 

потребам соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, 

допомогла студентові самовизначитися і самореалізуватися в соціально-

культурному середовищі. 

Успіх становлення і розвитку навчального закладу значною мірою 

визначається знаннями і творчим потенціалом, професійною майстерністю і 

загальною педагогічною культурою викладачів. У сучасних умовах значення 

творчості в роботі науково-педагогічного працівника значно підвищується, і 

це спонукає викладачів кафедри до розв’язання складних і багатогранних 

завдань, від яких значною мірою залежать ефективність педагогічної праці, 

якість навчально-виховного процесу. 

Відомо, що від рівня педагогічної майстерності викладача залежить 

розвиток студента і, як наслідок, рівень підготовки фахівця. Тому 

удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення кваліфікації і 

формування методичної культури викладачів постійно перебуває на контролі 

методичної ради факультету початкового навчання. 

В основі методичної роботи циклових комісій з молодими викладачами 

лежить її планування, яке здійснюється на діагностичній основі й 

оформляється у вигляді плану методичної роботи на перспективу і поточний 

навчальний рік, з урахуванням особливостей усіх структурних підрозділів та 

визначенням конкретних виконавців і термінів виконання. 

Методична робота носить безперервний, систематичний характер, 

пов’язана з проблемами, над якими працює колектив циклової комісії. 

Зокрема, такою науково-методичною проблемою на сьогодні є «Інтерактивні 

технології у навчанні студентів». 

Колективи циклових комісій опікуються розвитком педагогічної та 

професійної майстерності молодих викладачів, їх загальної культури, 

створенням мотивації і умов для професійного вдосконалення шляхом 

безперервної освіти, стажування, налагодження зв’язків з іншими цикловими 

комісіями для проведення спільної роботи, спрямованої на удосконалення 

навчально-виховного процесу. 

Методистами науково-методичного кабінету та завідувачами циклових 

комісій розроблений зміст і визначені напрями методичної роботи молодими 

викладачами, виходячи із завдань, що стоять сьогодні перед науково-

педагогічними працівниками вищих навчальних закладів України, з 

урахуванням особливостей безперервної ступеневої підготовки фахівців, 

розробки та запровадження стандартів освіти, науково-методичного 

забезпечення навчального процесу; виходячи з вимог використання 
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інноваційних технологій та можливостей їх реалізації в умовах навчального 

закладу. 

Досвідченими викладачами циклових комісій приділяється значна 

увага методичній культурі молодих викладачів, яка формується при 

максимальному виявленні творчості педагога. Методична культура – це не 

лише глибокі знання викладача, а й майстерність, мистецтво, зумовлені його 

індивідуальністю, вміння пояснювати, зацікавлювати наукою, озброювати 

студентів практичними навичками.  

Формування методичної культури, розвиток методичної майстерності, 

вдосконалення професійних здібностей молодих викладачів відбувається 

завдяки самоосвіті, навчально-методичній роботі, науковій та науково-

дослідній роботі, проходженню стажування, що створює умови для 

безперервної післядипломної освіти викладачів, формування педагогічної 

майстерності, особистої і професійної культури.  

Однією з актуальних проблем у роботі з молодими викладачами вищих 

навчальних закладів України на сьогодні є проблема мовленнєвого розвитку. 

Сучасна методична наука ґрунтується на тому, що мовленнєвий розвиток 

відбувається у процесі мовленнєвої діяльності. Саме мовленнєвий розвиток 

забезпечує досконале, повноцінне культурне спілкування людей за 

допомогою мови. Неодмінним компонентом мовленнєвого розвитку є 

виховання мовленнєвого етикету.  

Особистість педагога розкривається в єдності слова і поведінки. У 

слові він виявляє себе, свою моральність, ставлення до виховання і 

вихованців, свою емоційно-мовленнєву культуру. Культура мовлення 

педагога віддзеркалює його ціннісні орієнтації, рівень професійних знань, 

комунікативних і морально – психологічних можливостей, характеризує його 

вихованість, уміння висловлювати думки, дотримуватись етичних норм 

спілкування.  

Колективи циклових комісій проводить цілеспрямовану роботу з 

формування у молодих викладачів високої культури мови. Бездоганно 

правильному користуванню лексичними, граматичними і синтаксичними 

нормами літературної мови, а також правильній вимові слів і вживанню 

нормативних наголосів у словах, культурі педагогічного спілкування, 

дотриманню мовленнєвого етикету молоді викладачі вчаться в Школі 

молодого викладача на заняттях досвідчених педагогів, відкритих заняттях 

викладачів української мови (за професійним спрямуванням), виконуючи 

«роботу над помилками». Володіння викладача українською мовою, культура 

мови – один із критеріїв оцінки відкритого заняття. 
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Організація наставництва викладачами-методистами 

 

Одним з напрямів роботи з молодими викладачами коледжу є 

організація наставництва викладачами-методистами. Щоб наставництво не 

мало формального характеру, в процесі його впровадження враховуються 

принцип добровільності, психологічний клімат в колективі. 

В основу організації наставництва в коледжі покладено висновки 

педагога Г. Льюїса, який розглядає наставництво «як систему відносин і 

низку процесів, коли одна людина пропонує допомогу, пораду і підтримку 

іншій» і визначає такі особливості наставництва: 

- гнучкість в організації (може здійснюватися у найрізноманітніший 

спосіб і в будь-якій ситуації); 

- має індивідуальний характер; 

- дозволяє ефективно адаптуватися до професії, причому на будь-якому 

етапі професійної кар’єри; 

- спрямоване на підвищення професіоналізму; 

- може здійснюватися в різних формах: координуючій, стимулюючій, 

керуючій; 

- є методом надання підтримки в процесі здобуття педагогічної 

майстерності; 

- є формою професійного навчання, що передбачає зворотний зв’язок. 

З огляду на особливості наставництва визначені вимоги до молодих 

педагогів: 

- знання методики викладання дисциплін; 

- обізнаність в інноваціях в різних галузях; 

- комунікабельність; 

- творчість у вирішенні різноманітних завдань; 

- постійне прагнення до самовдосконалення. 

На підставі вивчення практики організації педагогічного наставництва 

в психолого-педагогічній літературі та досвіду роботи інших вищих 

навчальних закладів і здійснюється наставництво в коледжі. 

Робота педагогів-наставників систематично аналізується на засіданнях 

Школи молодого викладача. Вона є постійною, цілеспрямованою і 

планомірною. 

До викладацького складу коледжу входять досвідчені викладачі, які 

багато років плідно і самовіддано працюють, зробили вагомий внесок у 

створення навчально-методичного забезпечення дисциплін, організацію 

роботи циклових комісій. Вони зберігають, розвивають і примножують кращі 

традиції коледжу. У силу свого молодого віку деякі з них вимагають 

додаткової уваги, яка виявляється у пораді, підтримці, консультативній 

допомозі наставників. 
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На теперішній час викладацьку діяльність у ХТЕК ведуть 77 осіб, серед 

них 5 докторів наук, 7 професорів, 28 кандидатів наук та 12 доцентів. 

Основу колективу складають педагоги сучасності, імена яких є 

відомими далеко за межами України – Почесний громадянин 

Слобожанщини, Відмінник народної освіти України, кандидат історичних 

наук, професор Радченко Л.О.; Заслужений економіст України, Відмінник 

освіти України, кандидат економічних наук, професор Дмитрук Б. П.; 

Заслужений журналіст України, кандидат юридичних наук  Маренич В.М.; 

Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної Премії 

України, доктор технічних наук, професор Павлюк Р.Ю.; Заслужений 

Працівник народної освіти, кавалер Ордена Трудової Слави ІІІ ст., Відмінник 

народної освіти України, кандидат філософських наук Руденко С. О. та інші. 

Тому керівництво циклової комісії, перш ніж призначити наставників, 

знайомиться з результатами анкетування потенціальних наставників і 

молодих викладачів. Досить часто відповіді на запитання співпадають: 

наставник і молодий викладач «обирають» один одного. 

Коли наставниками педагогів-початківців є їх викладачі, куратори груп 

в минулому, яких вони добре знають і поважають, тому постійно відчувають 

їх емоційну і психологічну підтримку, їх співпраця є найбільш 

результативною. 

Велику роботу проводять викладачі-методисти. Їх налічується в 

коледжі 12 осіб. 

Наставництво носить індивідуальний характер. Серед молодих 

викладачів є такі, що не мають досвіду практичної роботи, і викладачі, які 

мають певний досвід. Всі вони повинні ознайомитися володіти методикою 

проведення занять у вищому навчальному закладі, знати і реалізувати на 

практиці завдання, що стоять перед науково-педагогічними працівниками 

вищої школи. У цьому їм покликані допомогти наставники, правильно 

організувавши спільну діяльність, обравши доцільні форми і методи роботи.  

Найбільш дієвою і перспективною формою підвищення кваліфікації 

молодих викладачів є взаємовідвідування викладачами і наставниками занять 

та їх аналіз. Це сприяє підвищенню викладацької майстерності як молодого 

викладача, так і наставника.  

Наставники вміло використовують інноваційні форми і методи 

навчання (проектні технології, робота в парах, «мікрофон», «акваріум», 

робота в групах, «мозковий штурм», «ажурна пилка»; рольові та ділові ігри; 

конференції; круглі столи) і вчать молодих колег наслідувати, впроваджувати 

їх досвід. 

Викладачі-наставники вчать своїх підопічних створенню навчальних 

відеофільмів, слайдових презентацій, написанню навчально-методичних 

посібників, організації і створенню навчально-методичного забезпечення 

самостійної роботи студентів. 

Своїм досвідом наставники діляться з колегами під час індивідуальних 

бесід, у процесі самоаналізу власних відкритих занять та аналізу відвіданих з 
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метою надання методичної допомоги занять молодих викладачів, у виступах і 

доповідях на семінарах, круглих столах.  

Обмін педагогічним досвідом збагачує практику навчання й виховання 

як наставників, так і молодих викладачів, сприяє розвитку педагогічної 

думки, будучи найнадійнішим критерієм істинності вироблених педагогікою 

теоретичних положень, принципів, правил, методів, форм навчання й 

виховання. Результатом вивчення досвіду викладачів-наставників та тісної 

співпраці їх з підопічними є впровадження молодими викладачами в 

навчально-виховний процес інтерактивних, мультимедійних та 

інформаційно-комунікаційних технологій навчання, що пов’язані зі 

створенням мультимедіа-продуктів: електронних посібників, 

мультимедійних презентацій та форм тестового контролю. Свідченням цього 

є проведення на належному і високому науково-методичному рівні відкритих 

занять молодими викладачами. 

 

Стимулювання самоосвіти та самовиховання 

 

У центрі уваги колективу коледжу стоїть стимулювання самоосвіти та 

самовиховання молодих викладачів. Кафедрою систематично проводиться 

моніторингу самоосвітньої діяльності молодих викладачів, відстежуються 

результати розвитку професійної педагогічної компетентності, вивчається 

досвід інших кафедр з проблеми формування самоосвітніх знань, умінь і 

навичок, здійснюється аналітично-прогностична діяльність за результатами 

моніторингу. 

З метою надання допомоги молодим викладачам із самоосвіти та 

самовиховання на кафедрі проводяться короткотермінові тематичні семінари, 

організовуються консультації, практикується обмін досвідом, розроблений 

орієнтований план самоосвіти та самовиховання молодого викладача. 

Орієнтовний план самоосвіти та самовиховання молодого викладача. 

1. Знайомство з інструктивно-нормативними документами. 

2. Аналіз змісту навчальних програм, підручників, вимог до 

оцінювання знань і вмінь студентів з предмету. 

3. Розробка планів проведення практичних занять, методичних 

матеріалів. 

4. Робота з підвищення свого науково-методичного рівня: 

- вибір індивідуальної науково-методичної теми; 

- опрацювання науково-методичної літератури; 

- вивчення психолого-педагогічної та довідникової літератури; 

- участь у роботі творчої групи та ін. 

5. Спільне з наставником проведення занять та позааудиторних 

заходів та наступне їх обговорення. 

6. Взаємовідвідування лекційних, практичних занять та 

позааудиторних заходів. 
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7. Визначення найбільш типових труднощів у забезпеченні навчально-

виховного процесу, визначення «вузьких місць» у своїй науково-методичній 

підготовці та можливих шляхів їх ліквідації у майбутньому. 

8. Звіт про виконану роботу з підвищення свого професійного рівня. 

Будь-які методичні заходи з молодими колегами поєднуються з 

керівництвом їх самоосвітньою роботою: виступи з певних теоретичних 

питань, участь у дискусіях, творчі звіти із самоосвіти та самовиховання, 

відкриті заняття. Висока результативність навчання молодих викладачів 

досягається через вміле поєднання існуючих форм підвищення кваліфікації 

молодих вчителів: самоосвіти, колективних та індивідуальних форм 

методичної роботи. 

 

Перспективні напрями роботи з молодими викладачами 

 

Колектив коледжу вважає за доцільне створення методичного 

об’єднання молодих викладачів, метою діяльності якого стане стимулювання 

у молодих викладачів прагнення до творчої педагогічної діяльності, що 

поєднує постійну працю над своїм інтелектуальним і духовним збагаченням; 

надання допомоги педагогам-початківцям в оволодінні професійною 

майстерністю, в адаптації до навчально-виховного процесу вищій школі. 

Основними напрями діяльності методичного об’єднання можуть стати: 

- поглиблення знань з навчальних дисциплін, методики навчання та 

виховання й суміжних наук; 

- удосконалення методики застосування посібників, технічних засобів 

навчання, дидактичних матеріалів, впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій; 

- вивчення та практичне застосування теоретичних положень загальної 

дидактики, методів і прийомів активізації навчальної діяльності студентів, 

формування в них наукового світогляду, виходячи з вимог сучасної освіти; 

- вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду та ін. 

Невід’ємною складовою навчання і підготовки кваліфікованих фахівців 

є науково-дослідна і пошукова робота, яка сприяє формуванню готовності 

молодих викладачів до творчої реалізації знань, умінь і навичок, допомагає 

поглибити знання методології наукового пошуку, дослідницький досвід. В 

роботі методичного об’єднання молодих викладачів цьому напряму 

діяльності слід приділити особливу увагу, бо здатність до педагогічної 

творчості – важливий компонент професійно-педагогічної культури 

викладача.  

Корисними формами діяльності методичного об’єднання молодих 

викладачів може стати організація діяльності круглих столів, дискусійного 

клубу, науково-методичного семінару, педагогічних форумів та ін. 


