
ЗАТВЕРДЖУЮ   

Заступник директора   

з навчальної роботи                                

               І.М. Капелюшна 

01 вересня 2020 р. 
  

ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ ПЕДАГОГА-ПОЧАТКІВЦЯ КОЛЕДЖУ 
  

на 2020-2021 н.р.  

Мета: якісне забезпечення  процесу  становлення  педагога-початківця коледжу. 

Завдання: надати  практичну  допомогу  в  соціально-педагогічній  адаптації до 

навчально-виховного  процесу. 

І рік навчання  
  

№ 

п/п 

Місяць Зміст Форма 

проведення 
Відповідальні 

1.  Вересень  1. Ознайомлення слухачів школи 

із системою роботи в коледжі, 

нормативними документами.  

2. Ознайомлення з планом роботи  

педагога-початківця коледжу на 

2020-2021 н.р.  

3. Створення груп «наставник – 

педагог-початківець коледжу»  

Ознайомлення 

із змістом 

основних  
нормативно- 

правових 

документів  

Капелюшна І.М.,  

заступник 

директора  

з навчальної 

роботи  

Замкова Л.С.,  

завідувач 

навчально-

методичного 

кабінету   

2.  Жовтень  1. Форми організації навчального 

процесу. Загальні рекомендації 

щодо проведення занять та 

виставлення атестації.  

2. Відвідування заняття  

досвідченого педагога. 

Теоретичний 

семінар  

Капелюшна І.М.,  

заступник 

директора  

з навчальної 

роботи  

Замкова Л.С.,  

завідувач 

навчально-

методичного 

кабінету   

3.  Листопад  1. Ознайомлення з НМКД 

викладачів-наставників. 

2. Створення НМКД. Структура. 

Вимоги. Наповнення.  

 

Теоретичний 

семінар.  

Обговорення 

заняття  

Замкова Л.С.,  

завідувач 

навчально-

методичного 

кабінету, 

викладачі-

наставники   



  4.  Грудень  1. Семестрове оцінювання 

навчальних досягнень 

студентів. 

2. Залучення молодих педагогів 

до роботи циклових комісій.  

 

Теоретичний 

семінар  

  

Тренінг  

Капелюшна І.М.,  

заступник 

директора  

з навчальної 

роботи,  

голови циклових 

комісій  

 

 5.   Лютий  1. Планування і методика 

підготовки сучасного заняття.  

2. Підвищення кваліфікації як засіб 

підвищення фахової 

майстерності. 

Теоретичний 

семінар  

 

Замкова Л.С.,  

завідувач 

навчально-

методичного 

кабінету, 

Дідик І.О., 

завідувач 

інженерно-

агрономічного 

відділення 

 6.   Березень  1. Відвідування заняття  

досвідченого педагога.  

2. Форми і методи навчання, що 

сприяють ефективному 

засвоєнню знань  
 

Практичне 

заняття  
 
  

Замкова Л.С., 

завідувач 

навчально-

методичного 

кабінету, голови 

циклових комісій 

 7.  Квітень 1. Проведення співбесіди з 

педагогами-початківцями, 

складання соціального паспорта   

2. Педагогічні ситуації. 

 Тренінг Атанасова О.В., 

психолог 

 8.  Травень  1. Підсумки роботи школи 

молодого викладача.  

2. Анкетування. «Досягнення, 

висновки, пропозиції, 

побажання»   

Семінар  Капелюшна І.М.,  

заступник 

директора  

з навчальної 

роботи  

Замкова Л.С.,  

завідувач 

навчально-

методичного 

кабінету   
  

  

Завідувач навчально- 

методичного кабінету                                                     Л.С. Замкова  

  
  



ЗАТВЕРДЖУЮ   

Заступник директора   

з навчальної роботи                                

               І.М. Капелюшна 

01 вересня 2020 р. 
  

ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ ПЕДАГОГА-ПОЧАТКІВЦЯ КОЛЕДЖУ 
  

на 2020-2021 н.р.  

Мета: якісне забезпечення  процесу  становлення  педагога-початківця коледжу. 

Завдання: надати  практичну  допомогу  в  соціально-педагогічній  адаптації до 

навчально-виховного  процесу. 

ІІ рік навчання  

№ 

п/п 
Місяць Зміст 

Форма 

проведення 
Відповідальні 

1. Вересень  1. Обов’язки куратора академічної 

групи.   

2. Підвищення мотивації студентів. 

Фактори, що впливають на 

вихованість та успішність 

студентів   
  

Теоретичний 

семінар  
Мисько О.О., 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи,  

Мазур А.В., 

голова циклової 

комісії кураторів 

груп  
 

2. Жовтень  1. Планування і методика підготовки 

сучасного заняття. Відвідування 

заняття викладача-методиста.  

2. Участь викладачів в роботі 

обласних методичних об’єднань. 

Практичне 

заняття 

Консультація  

 Замкова Л.С.,  

завідувач 

навчально-

методичного 

кабінету,  

Голови 

циклових 

комісій 

3. Листопад  1. Використання комп’ютерних 

тестових програм 
2. Використання хмарних додатків 

Google. 

Тренінги 

  

 

Замкова Л.С.,  

завідувач 

навчально-

методичного 

кабінету,  

Баланчук Т.О., 

викладач 

4. Грудень  1. Створення електронного НМКД.  
2. Особливості підвищення 

кваліфікації. Інклюзивна складова 

 

 

Консультація  Замкова Л.С.,  

завідувач 

навчально-

методичного 

кабінету 
 



5. Лютий  1. Організація підготовки до 

проведення незалежного 

оцінювання знань  

2. Відвідування заняття викладача-

методиста 

Теоретичний 

семінар 

Практичне 

заняття  

  

Капелюшна І.М.,  

заступник 

директора  

з навчальної 

роботи  

Замкова Л.С.,  

завідувач 

навчально-

методичного 

кабінету   

6. Березень 1. Рекомендації по вдосконаленню 

фахової майстерності, створення 

власного портфоліо. 

Ознайомлення зі зразками 

творчих звітів «Від атестації до 

атестації». 

2. Етапи атестації у коледжі. 

Теоретичний 

семінар 

Практичне 

заняття  

 

Капелюшна І.М.,  

заступник 

директора  

з навчальної 

роботи  

Замкова Л.С.,  

завідувач 

навчально-

методичного 

кабінету   

7. Квітень 1. Участь у науково-практичних 

конференціях. Оформлення 

доповідей.  

2. Вимоги до написання статей у 

фахових виданнях. 

 

Теоретичний 

семінар 

Практичне 

заняття  

 

Замкова Л.С.,  

завідувач 

навчально-

методичного 

кабінету, голови 

циклових 

комісій   

8. Травень 1. Підсумки роботи школи молодого 

викладача.  

2. Анкетування. «Досягнення, 

висновки, пропозиції, побажання»   

Семінар  Капелюшна І.М.,  

заступник 

директора  

з навчальної 

роботи  

Замкова Л.С.,  

завідувач 

навчально-

методичного 

кабінету   
  

  

  

  

  

Завідувач навчально- 

методичного кабінету                                                     Л.С. Замкова   

  


