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м. Кам’янське 



 

1.Загальні положення   

 

1.1. Школа викладачів-початківців (надалі - Школа) є внутрішньою 

навчальною організацією викладацького колективу Кам’янського медичного 

коледжу, що  створюється на добровільних громадських засадах. Директор 

видає відповідне  розпорядження. 

1.2. Школа викладача – початківця – це постійно діюче професійне 

об’єднання педагогів, створене за ініціативою методичного кабінету Коледжу.  

          1.3. Учасниками Школи є викладачі з стажем педагогічної роботи до      3 

років, а також педагогічні працівники, які бажають брати участь у заняттях 

Школи. 
 

2.Мета та завдання школи викладача-початківця 

 

2.1. Мета Школи – формування у молодих педагогів високих 

професійних ідеалів, потреби в постійному саморозвитку і самовдосконаленні, 

надання допомоги викладачам-початківцям в адаптації та набутті педагогічних 

компетентностей задля забезпечення якісної освіти і системної підготовки нової 

генерації висококваліфікованих працівників медичної галузі. 

2.2. Завдання діяльності Школи: 

- задовольняти потреби молодих педагогів у неперервній освіті й надавати 

допомогу в подоланні різних утруднень; 

- сприяти формуванню індивідуального стилю творчої діяльності педагога; 

- допомагати молодим викладачам впроваджувати сучасні підходи і 

передові педагогічні технології у навчально-виховний процес; 

- підвищувати кваліфікацію викладачів-початківців шляхом опанування 

засобами дотримання сучасних дидактичних вимог щодо застосування 

інноваційних інформаційних технологій у навчально-виховному процесі; 

- формувати та розвивати теоретико - прикладні знання із новітніх 

досягнень і проблем педагогіки, психології, методики викладання з 

урахуванням інноваційних підходів у вищій школі;  

- реалізовувати принципи безперервності й системності набуття 

практичних навичок і досвіду у викладанні, проведенні теоретичних, 

семінарських, практичних, лабораторних занять; 

- формувати  вміння планувати і проводити облік та контроль навчальних 

досягнень студентів, а також вдосконалювати навички діагностики і 

корекції навчально-виховної, науково-методичної та творчо-пошукової 

діяльності. 



 

                 3.Управління та зміст діяльності Школи 

 

3.1. Плани роботи та склад учасників Школи формуються на кожен 

навчальний рік. Затверджує ці документи директор коледжу. Пропозиції щодо 

плану занять, їх тематики, методики проведення та виконавців можуть 

подавати усі викладачі навчального закладу. Голови циклових методичних 

комісій разом з викладачами-методистами і методистами коледжу надають 

необхідну допомогу в підготовці, організації занять, майстер-класів, 

передбачених у плані роботи Школи. 

3.2. З метою забезпечення творчої та ефективної роботи Школи, 

організаційно-методичне забезпечення занять (інформування учасників про їх 

послідовність, тематику узагальнення пропозицій) здійснюють методисти 

Коледжу.  

Науково-методичний, інноваційний супровід змісту занять забезпечує 

заступник директора з навчальної роботи і методисти Коледжу. 

          3.3.Заняття відбуваються щомісяця. Основні форми організації навчання у 

Школі є: лекції, семінари, тренінги, практичні заняття, круглі столи, 

обговорення і обмін досвідом з участю досвідчених викладачів Коледжу. 

         3.4.Зміст діяльності Школи сприятиме реалізації основних напрямів 

роботи педагогічного колективу: 

 - підвищенню рівня знань викладачів-початківців з психолого-

педагогічних та організаційно-методичних засад організації навчально-

виховного процесу; 

 -  систематизації знань та умінь організовувати творчо-пошукову роботу; 

 - допомагати формувати наукову та методичну основу для створення 

навчально-методичних комплексів з кожної дисципліни;  

 -  розвивати навички роботи з інформаційним середовищем;           

 - набувати знання та навички  роботи з навчальною документацією. 

    3.5. Щорічно та на завершення трирічного навчання у Школі учасники 

самостійно готують науково-методичну розробку, методичні рекомендації та 

вказівки для викладачів і студентів, конспекти проблемних лекцій, проводять 

інноваційні заняття з використанням мультимедійних засобів навчання. 

  3.6. Щороку адміністрація Кам’янського медичного коледжу аналізує 

роботу і результати роботи Школи викладача-початківця. Директор Коледжу 

може здійснювати моральне, матеріальне заохочення найбільш ініціативних та 

активних викладачів, що беруть участь у діяльності Школи. 
 

 

 

 
 

 



           4.Функції Школи викладача-початківця 

 

     - організація групових занять для молодих педагогів, проведення 

практичних семінарських занять, науково-практичних конференцій, 

заслуховування звітів слухачів Школи; 

- організація вивчення професійних потреб молодих педагогів, допомога 

у самовдосконаленні; 

- організація роботи щодо вивчення передового педагогічного досвіду в 

освітніх закладах. 

 

       5.Права слухачів Школи викладача-початківця 

 

- брати участь в конференціях, творчих і педагогічних майстернях; 

- використовувати матеріальну базу Коледжу для самоосвіти;  

- одержувати консультативну допомогу від педагога – наставника; 

- підвищувати свою професійну кваліфікацію. 

Учасники Школи викладача-початківця несуть відповідальність за 

виконання поставлених перед ними завдань, функцій і обов’язків. 

 


