
ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                        Директор ДНЗ                                                    

«Кіровоградський професійний                                                                                          
ліцей сфери послуг» 

___________Л.О.Снєжко 
01.09.2016 року 

 
План  

роботи з молодими педагогічними  працівниками 
в ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг  

на 2016-2017 н.р. 
 

№ 
з/п Зміст діяльності Терміни Відповідальні Форма проведення, 

інформаційне забезпечення 
І. Вивчення директивних документів, нормативних та інструктивно-методичних матеріалів 

МОН України, департаменту освіти і науки облдержадміністрації, НМК ПТО 
1.  Вивчення нормативно-

правової бази: законів 
України «Про освіту», 
«Про професійно-
технічну освіту», 
Положення про 
організацію навчально-
виробничого процесу в 
професійно-технічних 
навчальних закладах 
 

Протягом 
року 

Заступник директора з 
НВР Данеко В.В., 
методист Блідар І.М. 

Заняття школи професійної 
адаптації педагога-
початківця, молодого 
майстра, нормативні 
документи 

2.  Статут навчального 
закладу, правила 
внутрішнього 
розпорядку, правила 
охорони праці в 
навчальному закладі 
 

Вересень 
2016 року 

Заступник директора з 
НВР Данеко В.В. 

Інструктаж 

3. Опрацювання 
методичних 
рекомендацій  НМК 
ПТО з питань організації 
навчально-виробничого 
процесу в ПТНЗ 
 

Протягом  
року 

Керівник  школи 
професійної адаптації 
педагога-початківця 

Заняття школи професійної 
адаптації педагога-
початківця, 
консультування 

ІІ. Організаційні заходи щодо планування роботи з педагогами-початківцями 
1. Продовження практики 

наставництва з метою 
допомоги молодим 
педагогам 

Протягом 
року 

Заступник директора з 
НВР Данеко В.В. 

Програма індивідуального 
навчання молодих 
спеціалістів 

2. Складання розкладу для 
взаємного відвідування 
уроків педагогом-
початківцем і 
наставником 

Жовтень 
2016 року 

Голови МК 
Стариченко В.М., 
Криворучко Ю.Ю. 
Музика Т.В. 
Калужська В.О. 

План стажування; облік 
відвідування уроків 
педагогом-початківцем і 
наставником 

3. Складання розкладу Протягом Заступник директора з План стажування, відгуки у 



взаємного відвідування 
уроків молодих 
педагогів. 
Відвідування уроків 
педагога-наставника: 

- методика організації  
початку уроку; 

- форми і методи 
роботи з групою; 

- організація 
самостійної 
діяльності учнів під 
час уроку; 

- диференціація на 
уроці; 

- активізація 
пізнавальної 
діяльності учнів на 
уроці. 

року НВР 
Старший майстер  
Методист 
Керівники шкіл 
професійної адаптації 
педагога-початківця, 
наставники 

журналах 
взаємовідвідування  

4. Вивчення нормативних 
документів з організації 
навчально-виховного 
процесу в ПТНЗ 

Протягом 
року 

Заступник директора з 
НВР Данеко В.В., 
старший майстер 
Чудінович Т.Д. 

Засідання школи 
професійної адаптації 
педагога-початківця 

5. Складання плану 
самоосвіти молодих 
педагогів 

Вересень 
2016 року 

Керівник школи 
професійної адаптації 
педагога-початківця 

План самоосвіти 

6. Ознайомити молодих 
педагогів з пам’ятками 
та методичними 
рекомендаціями 
 

Вересень 
2016 року 

Керівник школи 
професійної адаптації 
педагога-початківця 

Пам’ятки 

ІІІ. Поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета й методики його викладання, 
поповнення знань із суміжних дисциплін та виробничого навчання 

1. Ознайомлення молодих 
педагогів із системою 
роботи в навчальному 
закладі 

Серпень - 
вересень 

Заступник директора з 
НВР Данеко В.В. 

Співбесіди  

2. Надання допомоги 
молодому педагогу в 
плануванні його роботи 
(робочі навчальні 
програми, вимоги до 
поурочно-тематичних 
планів, критерії 
оцінювання навчальних 
досягнень учнів), в 
ознайомленні з вимогами 
до ведення журналів 
обліку навчальних 
досягнень учнів, 
обліково-звітної 
документації; у 
визначенні типології 
уроків та вимог до їх 

Протягом 
року 

Педагоги-наставники, 
голови методичних 
комісій 

Пам’ятки молодому 
педагогу, методичні 
рекомендації, порадники, 
тематичні папки, 
консультації, співбесіди 



проведення, тематичних 
атестацій; в аналізі 
результатів роботи за І 
семестр, визначення 
напрямків роботи на ІІ 
семестр 

3. Здійснення 
попереджувального 
контролю з метою 
пошуку найбільш 
ефективних методів 
проведення уроків та 
найраціональніших 
прийомів роботи 
викладача, майстра 
виробничого навчання 

Протягом 
року 

Педагоги-наставники, 
голови методичних 
комісій 

Пам’ятка молодому 
педагогу, співбесіди 

4. Проведення 
психологічних тренінгів 
з актуальних питань: 
«Удосконалення 
сучасних методів 
навчання та виховання 
як засіб розвитку творчої 
особистості педагога та 
учні» 
 

Жовтень, 
січень, 
квітень 

Практичні психологи,  
Заступник директора з 
НВР Данеко В.В., 
методист Блідар І.М. 

Відвідування тренінгів 

5. Здійснення контролю за 
виконанням педагогом 
єдиних вимог до учнів, 
норм педагогічної етики 
та принципів 
особистісно-
зорієнтованої освіти 
 

Протягом 
року 

Заступник директора з 
НВР Данеко В.В., 
старший майстер 
Чудінович Т.Д.,  
керівник школи 
професійної адаптації 
педагога-початківця 

Засідання педради 

6. Проведення занять 
школи молодого 
педагога 

 

1 раз в 
місяць 

Заступник директора з 
НВР, керівник школи 
професійної адаптації 
педагога-початківця 

Організація наставництва 

7. Організація відвідування 
уроків, позаурочних 
заходів досвідчених 
викладачів, майстрів 
виробничого навчання, 
проведення консультацій 
для молодих фахівців 

Протягом 
року 

Адміністрація, 
педагоги-наставники 

Співбесіди, графік 
відкритих уроків 

8. Проведення декади 
молодого педагога: 
- відкриті уроки; 
-  круглий стіл «Чого ви 

навчилися у свого 
молодого колеги?»; 

- звіт про роботу над 
індивідуальною 
методичною 

Травень 
2016 року  

Заступник директора з 
НВР Данеко В.В., 
наставники, голови 
методичних комісій 

Складання відгуків 



проблемною  
9. Проведення 

методичними комісіями 
роботи з удосконалення 
професійної 
майстерності молодих 
вчителів 

Протягом 
року 

Заступник директора з 
НВР Данеко В.В. 

Відвідування засідань 
методичних комісій 

12. Залучення молодих 
спеціалістів до 
відвідування майстер-
класів 

Протягом 
року 

Заступник директора з 
НВР Данеко В.В. 

Відвідування занять 

 
ІV. Контрольно-діагностична робота 

1. Визначення рівня 
професійної підготовки 
молодих фахівців, 
з’ясування педагогічних 
проблем педагогів-
початківців. 

До 10 
вересня 
2015 року 

 Відвідування уроків, тестування, 
співбесіди, діагностична карта 

2. Вивчення 
результативності 
методичної роботи з 
молодими фахівцями, 
реалізація ними 
рекомендацій та процесу 
адаптації їх у 
навчальному закладі 
 

Квітень 
2016 року  

Заступник 
директора з 
НВР Данеко 
В.В., 
методична 
рада 

Засідання методичної ради за 
підсумками стажування 

 
 
 
 

 
 
 
Заступник директора НВР                                            Данеко В.В. 
 
 
 
 
 
 


