
 

  
 

 

 

План роботи викладача-наставника 

з викладачами-початківцями на 2020-2021н.р. 

 

№ 

п/п 

Напрямки роботи та назва заходу  Термін  

проведення 

Відповідальний  

І. Адаптація у навчальному закладі 

1. Ознайомлення з історичним шляхом коледжу, 

його звичаями, традиціями, культурними 

цінностями. 

Серпень - 

вересень  

Макаренко Ю.М. 

 

2. Засвоєння організаційних принципів, правил 

та розпорядку роботи у навчальному закладі 

Вересень Макаренко Ю.М. 

 

3. Ознайомлення з правами, обов’язками та 

відповідальністю сучасного викладача  

Вересень Макаренко Ю.М. 

 

4. Імідж викладача: вимоги до зовнішнього 

вигляду, дотримання правил поведінки у 

навчальному закладі, дотримання правил 

спілкування з колегами та зі студентами.  

Жовтень  Макаренко Ю.М. 

 

ІІ. Формування навчально-методичного комплексу дисципліни 

5 Засвоєння методики складання робочої 

програми 

Вересень Макаренко Ю.М. 

 

6. Розробка навчально-методичної картки занять  Вересень-

жовтень 

Макаренко Ю.М. 

 

7. Вивчення методики підготовки методичних 

матеріалів для проведення лекційних занять 

Жовтень-

листопад 

Макаренко Ю.М. 

 

8. Вивчення методики підготовки методичних 

матеріалів для проведення практичних занять та 

семінарів 

Листопад-

грудень 

Макаренко Ю.М. 

 

9. Вивчення методики підготовки методичних 

матеріалів для організації самостійної роботи 

студентів. 

Грудень Макаренко Ю.М. 

 

10. Вивчення методики підготовки методичних 

матеріалів контролю знань студентів на заняттях, 

при здачі модулів, заліків та екзаменів 

Вересень-

грудень 

Макаренко Ю.М. 

 

ІІІ. Засвоєння методики навчального процесу 

11 Вивчення методики підготовки та проведення 

лекційних занять 

Вересень-

грудень 

Макаренко Ю.М. 

 

12 Вивчення методики підготовки та проведення 

практичних занять та семінарів 

Вересень-

грудень 

Макаренко Ю.М. 

 

13 Вивчення методики проведення відкритих 

занять, консультацій по навчальній дисципліні, 

гурткової роботи та відкритих виховних заходів 

 

 

Вересень-

грудень 

Макаренко Ю.М. 

 



ІV. Самоосвіта викладача 

14 Запозичення досвіду при відвідуванні занять 

досвідчених викладачів та методика написання 

аналізу відвіданого заняття. 

Вересень 

грудень 

Макаренко Ю.М. 

 

15  Вивчення методики написання програми та 

звіту проходження курсів підвищення 

кваліфікації. 

Січень-

травень 

Макаренко Ю.М. 

 

16 Вивчення методики написання методичних 

розробок викладача   на конкурс «Оскар» до 

НМЦ. 

Січень-

травень 

Макаренко Ю.М. 

 

17 Вивчення методики підготовки, проведення та 

написання звітів студентами з усіх видів практик 

Січень-

травень 

Макаренко Ю.М. 

 

18 Придбання сучасної літератури з навчальної 

дисципліни та створення бібліотеки для кабінету 

Січень-

травень 

Макаренко Ю.М. 

 

19 Засвоєння сучасних інноваційних технологій 

проведення занять, вивчення методики створення 

електронних засобів навчання 

Постійно  Макаренко Ю.М. 

 

20 Вивчення методики формування «Портфоліо 

викладача» 

Березень-

квітень 

Макаренко Ю.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач-наставник                     Ю.М. Макаренко 

 Методист коледжу                      О.І. Колісник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


