
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ  

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО- 

ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

 

Н А К А З 

 
05.09.2016                                 м. Дніпропетровськ                                        № 36 

 

 

Про створення  

Школи професійної майстерності  

філологів-початківців ПТНЗ  

 

Відповідно до плану роботи Навчально-методичного центру 

професійно – технічної освіти у Дніпропетровській області з метою адаптації 

молодих фахівців у колективах, їх самоствердження і професійного 

становлення 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Створити на базі Навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Дніпропетровській області Школу професійної майстерності 

філологів-початківців ПТНЗ (далі Школа).   

2. Затвердити Положення про Школу (додаток №1).  

3. Затвердити план роботи Школи (додаток №2). 

4. Призначити керівником Школи методиста Кузь Т.Г. 

5. Методисту Кузь Т.Г.: 

5.1. Сформувати список слухачів Школи до 20.09.2016 р.. 

5.2. Забезпечити інформаційно-методичний супровід роботи Школи. 

5.3. Вручити сертифікати слухачам після завершення роботи Школи. 

6. Контроль за роботою Школи покласти на заступника директора  

НМЦ ПТО Корнієнка М.М.. 

 

  

Директор                  В.М.Василиненко 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу від 05.09.2016 №36 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО ШКОЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ  

ФІЛОЛОГІВ-ПОЧАТКІВЦІВ ПТНЗ  

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення регламентує діяльність Школи професійної 

майстерності філологів-початківців ПТНЗ (далі Школа ), що створюється 

при навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти у 

Дніпропетровській області за наявності в ПТНЗ молодих фахівців, що не 

мають стажу педагогічної роботи, а також педагогів зі стажем роботи до 5 

років. 

1.2. Школа діє відповідно до Законів України «Про освіту», «Про 

професійно-технічну освіту» , нормативних документів МОН України, 

статутів навчальних закладів ПТНЗ та цього Положення. 

2. Мета, завдання та види діяльності 

2.1. Метою створення Школи є адаптація молодих фахівців у 

колективах, їх самоствердження і професійне становлення. 

2.2. Основні завдання Школи: 

 формування педагогічної системи, професійного стилю 

викладача; 

 узагальнення кращого педагогічного досвіду, апробація й 

упровадження в роботу молодих викладачів сучасних освітніх техно-

логій; 

 установлення відносин співробітництва і взаємодії між 

молодими фахівцями й досвідченими педагогами; 

 організація та проведення науково-методичної роботи з 

проблем сучасної освіти, проведення семінарів, конференцій, виставок 

із залученням інтелектуального потенціалу молодих викладачів; 

 реалізація планів і програм співробітництва на рівні «учень-

викладач». 

2.3. Школа взаємодіє з навчально-методичним центром професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області. 

2.4. Основні види діяльності Школи: 

 формування індивідуального професійного стилю педагога 

через упровадження прогресивних освітніх технологій; 

 надання допомоги молодим викладачам в оволодінні 

педагогічною майстерністю через вивчення досвіду роботи кращих 

викладачів навчальних закладів міста, області, України, інших країн; 

  проведення методистами НМЦ ПТО та досвідченими 

педагогами майстер-класів і навчально-методичних занять для молодих 

фахівців та малодосвідчених викладачів-філологів ПТНЗ; 



 відстеження результатів роботи професійної майстерності 

молодих фахівців та малодосвідчених викладачів-філологів ПТНЗ; 

 діагностика успішності роботи молодих фахівців та 

малодосвідчених викладачів-філологів ПТНЗ; 

 організація роботи з розробки молодими фахівцями 

електронних навчальних матеріалів і методик їх використання в 

навчальному процесі; 

 видання методичної літератури з питань освіти; 

 формування мережі вільного інформаційного обміну в 

галузі освіти, зокрема за рахунок упровадження форм дистанційної 

освіти. 

3. Формування складу Школи: 

3.1. Склад Школи формується з числа педпрацівників з незначним 

педагогічним досвідом роботи на посаді за його бажанням на подання 

керівника закладу. 

3.2. Організацію роботи Школи за визначеним перспективним планом 

здійснює профільний методист НМЦ ПТО.  

3.3. Керівник Школи призначається наказом НМЦ ПТО, організовує її 

роботу і відповідає за результати.  

3.4. Заняття Школи проводяться: 

 у вигляді очних занять, на яких визначається програма 

навчання та підбиття підсумків;  

 заочної роботи за програмою; 

 заняття в режимі відеозв'язку. 

3.5.  Форми діяльності Школи: лекції, семінари в онлайн режимі, творчі 

звіти викладачів, Інтернет-декада ініціативи та творчості, методичні 

виставки. 

3.6. План роботи Школи розробляє її керівник, затверджує директор 

НМЦ ПТО у Дніпропетровській області. 

3.7. Документація Школи : 

 план роботи; 

 матеріали засідань; 

 банк даних слухачів; 

 інформація про самоосвіту слухачів; 

 сертифікат за результатами навчання. 

4. Права і обов’язки слухачів Школи:  

4.1. З метою виконання функцій, закріплених цим Положенням, Школа 

має такі права й обов’язки: 

 подає директору НМЦ ПТО в установленому порядку 

документацію на затвердження; 

 створює банк даних слухачів та узагальнює інформацію про 

виконані завдання; 

 у встановлений термін отримує інформацію, необхідну для 

планування й організації роботи Школи. 

4.2. Слухачі Школи мають право: 



 брати участь у складанні плану роботи Школи на 

навчальний рік і заходах Школи з презентацією напрацьованого 

досвіду; 

 отримувавати необхідну для виконання своїх функцій 

інформацію; 

 звертатися з пропозиціями, скаргами, заявами й отримувати 

відповіді на свої запитання; 

 отримати сертифікат на завершальному етапі навчання. 

4.3. Слухачі Школи зобов’язані: 

  відвідувати заняття у Школі; 

 вивчати нормативно-методичні документи і психолого-

педагогічну літературу з питань організації освітнього процесу; 

 реалізувати індивідуальні плани роботи у Школі в повному 

обсязі; 

 брати участь у заходах, організованих Школою. 

5. Організація роботи Школи : 

5.1. Навчальні заклади у вересні щороку подають на електронну пошту 

НМЦ ПТО заявку про участь кандидатів (слухачів) у роботі Школи за 

формою (додаток № 1). 

5.2. Склад слухачів, програма роботи Школи після відбору 

затверджується директором НМЦ ПТО у Дніпропетровській області. 

5.3. Слухачі за отриманими завданнями та методичними матеріалами 

виконують практичні завдання та відправляють електронною поштою в НМЦ 

ПТО на керівника Школи. 

5.4. Підбиття підсумків роботи Школи завершується захистом 

слухачами своїх робіт, проектів із врученням сертифікатів. 

5.5. Кращі творчі роботи слухачів Школи розміщуються на сайті НМЦ 

ПТО (розділ «Методичний кабінет ПТНЗ»).  

5.6. Участь у роботі Школи може враховуватись при атестації 

педагогічних працівників. 



Додаток 2 

до наказу від 05.09.2016 №36 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 

Школи професійної майстерності філологів-початківців ПТНЗ на 2016-2017 навчальний рік 

 

Керівник 
Дата проведення Місце проведення Початок роботи 

 28.09.2016 НМЦ ПТО 10.00 

Кузь Т.Г.,  

Подчезерцева Л.І., 

 методисти НМЦ ПТО 

 

Учасники: викладачі-філологи 

ПТНЗ області  

  ЗАНЯТТЯ №1 (очно) 

Тема «Методичний супровід організації роботи молодого фахівця-філолога ПТНЗ» 

 

1. Вступ. Мета і завдання школи професійної майстерності. 

Кузь Т.Г., Подчезерцева Л.І., методисти НМЦ ПТО 

2. Інтерактивні вправи «Знайомство», «Мій колега про мене б сказав», «Очікування результатів». 

                                                    Кузь Т.Г., методист НМЦ ПТО 

3. Етапи професійного розвитку педагога. 

                                                                  Подчезерцева Л.І., методист НМЦ ПТО 

4. Опрацювання нормативних документів: 

 Методичні рекомендації щодо викладання предметів (української мови і літератури, зарубіжної 

літератури, англійської/німецької мови) у 2016-2017 н.р. 

 Вивчення пояснювальних записок до програм. 

 Ознайомлення із змінами до діючих програм . 

 Складання календарно-тематичних та поурочних планів. 

 Вивчення критеріїв оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з предметів та виставлення 

семестрових балів. 

Кузь Т.Г., Подчезерцева Л.І., методисти НМЦ ПТО 

5. Пріоритетні напрямки роботи філологів у 2016-2017 н.р. 

Кузь Т.Г., Подчезерцева Л.І., методисти НМЦ ПТО 

6. Теми курсових робіт та вимоги до їх виконання.  

Практична частина: 

Створення портфоліо філолога ПТНЗ (з досвіду роботи викладача – філолога ДПЛ): 

 Ознайомлення з методом портфоліо. 

 Вимоги до оформлення портфоліо викладача. 

 Використання комп’ютерних технологій у створенні портфоліо. 

Самостійне завдання: 

Створити портфоліо викладача - філолога. 



 

Керівник 
Дата проведення Місце проведення Початок роботи 

 07.12.2016 НМЦ ПТО 14.00 

Кузь Т.Г.,  

Подчезерцева Л.І., 

 методисти НМЦ ПТО 

 

Учасники: викладачі-філологи 

ПТНЗ області  

 

 

ЗАНЯТТЯ №2 (у режимі відеозв’язку) 

 

Тема «Урок як основна організаційна форма навчання» 

1. Коло освітянських ідей: 

«Удосконалення структури, типів і форм уроків». 

                                               Кузь Т.Г., методист НМЦ ПТО 

2. Ігрове конструювання: «Робота з медіазасобами на уроках української мови і літератури, зарубіжної 

літератури, іноземних мов. 

                                                                            Кузь Т.Г., Подчезерцева Л.І., методисти НМЦ ПТО 

2. Організація підготовки учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах. 

 

3. Творча дискусія «Чи може ставлення викладача до учнів виявити себе у конспекті уроку?» 

Кузь Т.Г., Подчезерцева Л.І., методисти НМЦ ПТО 

Практична частина: 

Побудова структури бінарного уроку з англійської мови й української мови (літератури).  

Кузь Т.Г., Подчезерцева Л.І., методисти НМЦ ПТО 

 

 Самостійне завдання: 

Панорама «Сучасний урок очима молодих»: розробити бінарний урок з англійської мови й української 

мови (літератури) на заявлену тему з медіапрезентацією,  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Керівник 
Дата проведення Місце проведення Початок роботи 

 01.02.2017 НМЦ ПТО 14.00 

Кузь Т.Г.,  

Подчезерцева Л.І., 

 методисти НМЦ ПТО 

 

Учасники: викладачі-філологи 

ПТНЗ області  

 

 

ЗАНЯТТЯ №3 (у режимі відеозв’язку) 

 

Тема «Компетентнісно зорієнтований підхід до навчання як чинник модернізації змісту освіти» 

 

1. Шляхи формування компетентностей учнів на уроках зарубіжної і української літератур, англійської та 

української мов.  

Кузь Т.Г., Подчезерцева Л.І., методисти НМЦ ПТО 

 

2. Організація дослідницько-пошукової діяльності учнів на уроках зарубіжної і української літератур, 

англійської та української мов. Як здійснювати пошукову діяльність учнів ? 

Кузь Т.Г., Подчезерцева Л.І., методисти НМЦ ПТО 

3. Організація підготовки учнів до ДПА, ЗНО. 

                                                             Подчезерцева Л.І., методист НМЦ ПТО 

 

 

 

Практична частина: 

Методичний проект «Організація та удосконалення науково-дослідницької роботи учнів ПТНЗ» як один 

із практичних заходів реалізації науково-дослідницької діяльності. 

 

                                                 Кузь Т.Г., методист НМЦ ПТО 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Керівник 
Дата проведення Місце проведення Початок роботи 

 12.04.2017 НМЦ ПТО 14.00 

Кузь Т.Г.,  

Подчезерцева Л.І., 

 методисти НМЦ ПТО 

 

Учасники: викладачі-філологи 

ПТНЗ області  

 

 

ЗАНЯТТЯ №4 (у режимі відеозв’язку) 

 

Теоретичний семінар «Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі» 

 

1. Інтерактивні форми роботи з учнями на уроках та у позаурочній роботі. 

                      Кузь Т.Г., Подчезерцева Л.І., методисти НМЦ ПТО 

2. Застосування інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі: 

 Виготовлення дидактичних матеріалів; 

 Використання комп’ютера на уроках; 

 Упровадження методу проектів на уроках англійської мови та зарубіжної літератури. 

                        Кузь Т.Г., Подчезерцева Л.І., методисти НМЦ ПТО 

3. Організація та проведення предметного тижня. Підготовка до проведення позаурочних заходів.  

                          Кузь Т.Г., Подчезерцева Л.І., методисти НМЦ ПТО 

 

 Практична частина: 

Підготовка і проведення відкритого позаурочного заходу. 

                     Кузь Т.Г., Подчезерцева Л.І., методисти НМЦ ПТО 

 

Самостійне завдання: 

Розробити відкритий позаурочний захід за визначеною темою (сценарний план, план проведення,  

сценарій). 

              

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 


