
Тиждень педагогічної майстерності 

«Майстерність без меж» 

 

      Днями в Запорізькому колегіумі № 98 пройшов методичний тиждень педагогічної 

майстерності: «Майстерність без меж», під час якого досвідчені педагоги, педагоги, які 

атестуються, демонстрували свої надбання, ділилися досвідом роботи з молодими та 

малодосвідченими педагогами.  

     Тиждень педмайстерності розпочався книжковою вітриною «Як підняти свій 

професійний рівень?», яку організувала бібліотекар колегіуму, Замч Л.П.  

      Впродовж тижня були проведені уроки-майстер-класи: 

 

- з хімії у 10-А класі за темою «Кислоти», який провела Бицина О.В.; 

 

                                        
 

- з російської мови у 5-А класі за темою «Складні речення», який провела Котик О.О.;  

 

                                     
 

 

- з математики у 5-Б класі за темою «Прямокутний паралелепіпед», який провела 

Солонська І.А.; 

 

                              
                                                            

 

 



- з англійської мови у 1-Б класі за темою «У зоопарку», який провела Белименко Ю.А.;                               

 

                                  
 

- з навчання грамоти у 1-В класі за темою «Знайомство з літерою «Ш», який провела 

Хрушкая В.В. 

 

                          
 

- з англійської мови у 3-В класі за темою «Природа», який провела Онищенко Л.В.;                               

 

                                             
 

     Також вчителі-класоводи підготували зі своїми класами виховні години та позакласні 

заходи. Так, класовод 3-Б класу Богуж Л.І. запросила молодих педагогів на свято 

«Прощавай, осінь».  

 

                        
 

                                                  

 



     Класовод 4-Б класу Хохлова А.О. провела позакласний захід «Дружба». 

 

              
 

     Під час відвідування уроків та позакласних заходів молоді педагоги мали змогу 

ознайомитися із досвідом роботи досвідчених вчителів, з сучасними дієвими методами і 

прийомами диференціації та індивідуалізації, компетентнісним та діяльнісним підходами 

до навчання, способами організації роботи на уроці із  «слабкими» та здібними учнями, 

отримали ряд дієвих практичних порад. 

     В рамках проведення Тижня професійної майстерності молоді, малодосвідчені 

педагоги відвідали тренінг «Рука підтримки», який провели заступник директора з НВР 

Белименко Ю.А. та соціальний педагог Черняк Н.Ю. Також впродовж Тижня вчителі-

колеги долучилися до педагогічної акції «JustDoIt - підтримай молодого колегу», мета якої 

у наданні практичної, методичної та психологічної допомоги і підтримки молодим 

фахівцям колегіуму. 

                         
 

     Такі тижні відкритих заході сприяють обміну досвідом, встановленню міжпредметних 

зв’язків, зростанню педагогічної та професійної майстерності, підвищенню кваліфікації 

без відриву від роботи; знаходженню свіжих ідей, оригінальних рішень, що стануть 

«своєрідним двигуном» в подальшій щоденній праці, самоосвітній та інноваційній 

діяльності молодих спеціалістів, та вчителів з малим досвідом роботи.  
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