План роботи
Школи молодого викладача на 2021 – 2022 н.р.
для викладачів 1 року роботи
№ з/п

Дата

Заняття 1

серпень
2021

Тема заняття
1. Привітання молодих викладачів. Знайомство з педагогічним
колективом

Відповідальний
Директор коледжу Литовченко О.В.

2. Ознайомлення із системою роботи у коледжі, правилами внутрішнього
розпорядку, планом роботи Школи молодого викладача
3. Підвищення педагогічної майстерності класних керівників

Відповідальний за роботу Школи молодого
викладача
Заступник директора з виховної роботи
Шевченко Н.О.
Голови навчально-методичних рад коледжу
Ландик О.Г., Романенко Т.В.
Заступник директора з навчально-виховної
роботи Шеїн Т.В.
Відповідальний за роботу Школи молодого
викладача
Методист навчально-методичного
підрозділу Лавська Н.В.
Голови відповідних циклових комісій

4. Засідання навчально-методичних рад коледжу
1. Ознайомлення із нормативно-правовою базою освітнього процесу
Заняття 2

Заняття 3

вересень 2.Вхідна анкета для молодого викладача з питання: «Якої допомоги ви
2021
потребуєте»
3. Вимоги щодо оформлення документації навчально-методичного
комплексу
1.Заняття як основна організаційна форма навчання. Самоаналіз уроку як
засіб підвищення ефективності професійної діяльності викладача
2. Етика та мораль викладача, студента. Ознайомлення з етичним
жовтень
кодексом викладача
2021
3. Рекомендації до складання планів-конспектів лекційних, практичних,
лабораторних та семінарських занять
1. Індивідуальна методична проблема, її вибір
2. Проміжний та підсумковий контроль знань студентів. Зміст і структура
модульних тестових завдань та екзаменаційних білетів

Заняття 4

листопад
3. Педагогічний тренінг «Як здобути повагу в студентів»
2021

Викладач-методист циклової комісії
загальноосвітніх дисциплін, практичний
психолог Савченко І.Є.
Викладачі відповідної циклової комісії
Голови відповідних циклових комісій
Голова циклової комісії з електроенергетики
та систем автоматизації, викладач-методист
Соломко Н.О.
Відповідальний за роботу Школи молодого
викладача,
викладач-методист циклової комісії
загальноосвітніх дисциплін, практичний
психолог Савченко І.Є.

1. Стажування, підвищення кваліфікації, самоосвіта – обов’язкові умови
професійного зростання
Заняття 5

грудень
2021

Голова циклової комісії соціальногуманітарних дисциплін, викладач-методист
Шевченко В.Г.
2. Реалізація міжпредметних зв’язків – важливий резерв підвищення Викладач вищої категорії циклової комісії
ефективності заняття
загальноосвітніх дисциплін Петриченко Н.Г.
3. Організація самостійної роботи студентів на занятті

Заняття 6

січень
2022

1. Науково-методичний практичний семінар «Сучасна аграрна освіта»
2. Впровадження інтерактивного навчання в позааудиторну роботу зі
студентами
1. «Перевернутий клас» - інноваційна модель навчання. Знайомство з
інноваційними методами навчання

Заняття 7

лютий
2022

2. Сучасні підходи до виховного процесу, формуванню особистості на
принципах національного виховання та традицій закладу
3. Практична складова – основа умінь і знань

1. Організація педагогічної взаємодії в освітньому процесі: взаємодія
педагога та студентів у процесі навчання, виховання та загального
березень розвитку людини
Заняття 8
2022
2. Мотивація навчання – один з основних факторів, який впливає на рівень
навчальних досягнень студентів
Педагогічний конфлікт: причини, методи вирішення
квітень
Заняття 9
2022
Творчий портрет молодого викладача «Мої педагогічні відкриття»
1. Звіт про роботу за 1 рік роботи
2. Анкетування «Підсумки роботи «Школи молодого викладача» за 2021травень 2022 н.р.
Заняття 10
2022
3. Підведення підсумків роботи Школи молодого викладача за 2021-2022
н.р.

Викладач-методист циклової комісії
соціально-гуманітарних дисциплін
Іванченко І.Г.
Адміністрація коледжу
Завідувач відділення економіки, логістики
та інформаційних систем Романенко Т.В.
Викладач-методист циклової комісії з
експлуатації машин і обладнання та
фундаментальних дисциплін
Приходько С.П.
Заступник директора з виховної роботи
Шевченко Н.О.
Голова циклової комісії з експлуатації
машин і обладнання та фундаментальних
дисциплін, викладач вищої категорії
Кириченко О.М.
Голови відповідних циклових комісій
Голови відповідних циклових комісій
Викладач-методист циклової комісії
загальноосвітніх дисциплін, практичний
психолог Савченко І.Є.
Молоді викладачі
Молоді викладачі
Відповідальний за роботу Школи молодого
викладача
Відповідальний за роботу Школи молодого
викладача

