План роботи
на 2018 – 2019 н.р.
молодого спеціаліста
Чістіліної Аліни Михайлівни
з викладачем - наставником Тодоровою Мариною Анатоліївною
Зміст роботи
1. Надання методичної допомоги
викладачу в створенні робочих
програм, індивідуального плану
викладача
2. Надання методичної допомоги
викладачу в підготовці до занять
3. Надання практичної допомоги з
питань ведення документації.
4. Надання методичної допомоги
у
визначенні
тематичних
атестацій.
Відвідування занять викладача наставника з метою дослідження:
• механізмів організації і
проведення занять;
• особливостей проведення
занять з англійської мови
за професійним
спрямуванням;
• особливостей проведення
нетрадиційних занять;
• особливостей проведення
тематичних атестацій.
Відвідування занять молодого
спеціаліста
викладачем
наставником:
Тодоровою
Мариною Анатоліївною
Підготовка
і
проведення
відкритих занять
Підготовка матеріалів для участі в
проведенні
тижня
молодого
спеціаліста
«Сходинки
досконалості»

Термін
виконання

Виконавець

протягом
вересня

Чістіліна А.М.
Тодорова М.А.

протягом
вересня
вересень жовтень

Чістіліна А.М.
Тодорова М.А.
Чістіліна А.М.

жовтень листопад

Чістіліна А.М.

жовтень листопад

Чістіліна А.М.

жовтень листопад

Тодорова М.А.

протягом
року

Чістіліна А.М.

квітень

Викладач - наставник ____________________

М.А.Тодорова

Молодий викладач

А.М.Чістіліна

____________________

Примітки

План роботи
на 2018 – 2019 н.р.
молодого спеціаліста
Доценко Лариси Миколаївни
з викладачем - наставником Сіренко Ліліаною Володимирівною
Термін
виконання

Зміст роботи

1. Надання методичної допомоги
викладачу в створенні робочих протягом
програм, індивідуального плану вересня
викладача
2. Надання методичної допомоги
викладачу в підготовці до занять
3. Надання практичної допомоги
з питань ведення документації.
4.
Надання
методичної
допомоги
у
визначенні
тематичних атестацій.
Відвідування занять викладача наставника з метою дослідження:
• механізмів організації і
проведення занять;
• особливостей проведення
занять;
• особливостей проведення
нетрадиційних занять;
• особливостей проведення
тематичних атестацій.
Відвідування занять молодого
спеціаліста викладачемнаставником: Сіренко Л.В.
Підготовка
і
проведення
відкритих занять
Підготовка матеріалів для участі
в проведенні тижня молодого
спеціаліста
«Сходинки
досконалості»

Виконавець
Доценко Л.М.
Сіренко Л.В.

протягом
вересня
вересень жовтень

Доценко Л.М.
Сіренко Л.В.

жовтень листопад

Доценко Л.М.

жовтень листопад

Доценко Л.М.

Доценко Л.М.

жовтень листопад

Сіренко Л.В.

протягом
року

Доценко Л.М.

квітень

Викладач - наставник ____________________

Л.В. Сіренко

Молодий викладач

Л.М.Доценко

____________________

Примітки

План роботи
на 2018 – 2019 н.р.
молодого спеціаліста
Жавриченко Катерини Вікторівни
з викладачем - наставником Відющенко Людмилою Миколаївною
Розділ І.
Навчальна робота
№ з\п
1.
2.

Зміст роботи

Термін
виконання
Серпень
2018 р.
Вересень
2018 р.
Вересень,
2018 р.
Вересень,
2018 р.
Вересень,
2018 р.

Примітка

Термін
виконання
Ознайомитися з традиціями, які склались в Серпень,
коледжі
2018 р.
Опрацювати календар знаменних дат на
Вересень,
навчальний рік
2018 р.
Брати активну участь в
Протягом
загальноколеджних виховних заходах
року
(змаганнях, фестивалях, конкурсах)
Активно готувати себе до роботи зі
Протягом
студентським колективом в ролі класного
року
керівника
Брати активну участь у заходах,
спрямованих на розширення культурного
Протягом
світогляду та зміцнення здоров’ я
року
студентів

Примітка

Вивчити правила внутрішнього
розпорядку.
Ознайомитися з навчально-методичною
базою закладу

3.

Ознайомитися з планом роботи коледжу

4.

Ознайомитися з посадовими обов ’язками

5.

Ознайомитися з вимогами щодо ведення
документації
Розділ ІІ.
Виховна робота.

№ п\п
1.
2.
3.

4.

5.

Зміст роботи

№ п\п

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Розділ ІІІ.
Методична робота
Зміст роботи
Брати активну участь в роботі методичної
комісії та в роботі школи молодого
викладача
Визначити тему для наукового
дослідження в роботі над
загальноколеджною методичною
проблемою
Спланувати свою роботу над
індивідуальною методичною проблемою
на 1 рік
Ознайомитися з дидактичними вимогами
до складання методичної розробки
заняття, заповнення журналів
Опрацювати схеми аналізу та самоаналізу
заняття
Зробити огляд методичної літератури,
матеріалів перспективного педагогічного
досвіду з предмета, які є в бібліотеках та
РМК
Ознайомитися з досвідом роботи
викладача-наставника ( відвідувати
заняття, позакласні заходи, ознайомитися
із методикою його підготовки до занять,
оформлення методичної документації)
Взяти активну участь в проведенні тижня
молодого спеціаліста
Вивчити лабораторне обладнання, ТЗН,
комп’ ютерну техніку та наочні посібники,
які є в коледжі, з метою подальшого
використання їх у своїй роботі
Проводити моніторинг навчальних
досягнень студентів, використовуючи
різні форми опитування ( контрольні
роботи, заліки, фронтальне опитування,
тестування тощо)

11.

Оформити результати моніторингу (ДКК)
згідно з вимогами

12.

Під час стажування проводити відкриті
заняття та позакласні заходи.

Термін
виконання
Протягом
року
Вересень,
2018 р.
Вересень,
2018 р.
Вересень,
2018 р.
Жовтень,
2018 р.
Листопад,
2018 р.

Протягом
року
вересень,
жовтень
2018 р.
Протягом
року

Протягом
року
Грудень,
2018
травень,
2019 р.
Протягом
року

Примітка

IV розділ.
Громадська робота.
№ п\п
1.
2.
3.

Зміст роботи
Підготувати та провести цікавий захід на
тему: «___________________________»
Брати активну участь в громадському
житті коледжу
Виконувати доручення адміністрації,
педагогічного й студентського колективів

Термін
виконання
Квітень
2019 року
Протягом
року
Протягом
року

Викладач - наставник ____________________

Л.М. Відющенко

Молодий викладач

К.В. Жавриченко

____________________

Примітка

