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План 

роботи «Школи починаючого педагога» 

на 2021-2022 навчальний рік 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін 

виконання 
Відповідальний Примітки 

1 1. Нормативно-правова база організації 

навчально-виробничого процесу у ЗП(ПТ)О. 
2. Навчально-плануюча документація 

викладача ТА майстра виробничого 

навчання. 
3. Інструктаж з охорони праці. 
4. Ведення документації з професійно- 

практичної підготовки. 
5. Алгоритм дії при виникненні булінгу 

«Булінг з боку учнів: Як діяти педагогу» 

вересень Чернобук Г.Г.  

 

 

 

Давиденко Т.І. 
 

 

Зиблий О.В. 

Міщенко Н.Г. 

Давиденко Т.І. 
 

Радчук Н.А. 

1 

2 1. Загальні вимоги до уроку. Класифікація 

типів уроків. Структура уроків різних типів. 
2. Урок виробничого навчання: вимоги, 

підготовка, аналіз. 
3. Відвідування та аналіз уроків,що 

проводять викладачі-наставники. 
4. Форми роботи з обдарованими 

здобувачами освіти «Психологічні аспекти 

навчальних занять:формування в учнів 

мотивації до навчання» 

жовтень Чернобук Г.Г. 
 

 

Чернобук Г.Г. 
 

 

викладачі-наставники, 

починаючі педагоги 
 

 

Радчук Н.А. 

 

3 1. Вимоги до сучасного уроку. Структура  

інтерактивного уроку 
2. Шляхи та способи активізації 

пізнавальної діяльності учнів. 
3.Відвідання та обговорення уроків, що 

проводять викладачі наставники. 

4. Педагогічний тренінг «Особистісне 

зростання педагога. Що перетворює педагогів 

на команду». 

листопад Чернобук Г.Г. 
 

Чернобук Г.Г. 
 

викладачі-наставники, 

починаючі педагоги  

 

Радчук Н.А. 

 



4 1. Урок виробничого навчання  як  основа 

формування професійних  компетентностей учнів. 

2. Форми контролю навчальних 

досягнень учнів. 

3. Тренінг «Сучасні педагогічні технології: 

нові форми роботи». 

грудень Чернобук Г.Г. 

 

Чернобук Г.Г. 

 

 

 Радчук Н.А. 

 

5 1. Участь у методичному діалозі 

«Мій педагогічний досвід». 
 

2. Впровадження інформаційно- 

комунікаційних технологій 

навчання. 
 

3. Самоаналіз проведеного уроку. 

4.  Ділова гра «Психологічні   основи 

взаємодії класного керівника із 

здобувачами освіти в позаурочний 

час».  

січень голови методкомісій, 

педпрацівники  

 

Давиденко Т.І. 

Дівенко І.О.  

 

Чернобук Г.Г.  

 

Радчук Н.А. 

 

6  1. Комплексно-методичне 

забезпечення предмета. 

2.  Ознайомлення з досвідом колег: 

відвідування уроків, позакласних 

заходів. 

3. Тренінг з педагогічної майстерності 

«Ораторське мистецтво». 

лютий Чернобук Г.Г. 

починаючі педагоги  

 

Радчук Н.А. 

 

7 1. Вимоги до написання методичної 

розробки. 

2. Форми повторення вивченого 

матеріалу. Підготовка учнів до 

державної підсумкової атестації  у 

формі ЗНО. 

3.Заняття «Проблеми здобувачів освіти 

при підготовці до ЗНО». 

березень Чернобук Г.Г. 

 

 

Чернобук Г.Г. 

 

 

 

Радчук Н.А. 

 

8 1. Організація виробничої практики 

учнів. 

2. Відкритий урок: особливості 

підготовки та проведення. 

3. Організація самоосвітньої роботи 

викладача, майстра виробничого 

навчання. 

4. Тренінг «Психологічний комфорт 

педагога. Стресостійкість». 

квітень Міщенко Н.Г. 

Чернобук Г.Г. 

Давиденко Т.І. 

 

 

Радчук Н.А. 

 



 

 

Методист                                                                       Геннадій ЧЕРНОБУК 

9 1.. Аналіз навчальних досягнень учнів; 

розробка заходів з підвищення їх рівня 

знань, умінь та навичок. 

2. Підготовка комплексно-

методичного забезпечення предметів 

до нового навчального року. 

травень Чернобук Г.Г.  

 

 

 

 

Чернобук Г.Г.  

 

 

 

 


