
Організація і зміст роботи наставника 

з молодими  спеціалістами 
 

1. Проведення діагностування для визначення 

самоосвітнього рівня молодого спеціаліста. 

2. Складання індивідуального плану роботи молодих 

спеціалістів з педагогами-наставниками з урахуванням їх потреб і 

можливостей. 

3. Спільне зі молодим спеціалістом складання поурочно-

тематичних планів, планів уроків, визначення завдань для тематичних 

атестацій, вивчення змісту програм і їх корегування. 

4. Надання методичної роботи в плануванні професійного 

самовиховання, спільні відвідування уроків досвідчених педагогів з 

метою дослідження та їх аналіз. 

5. Взаємо відвідування уроків і позакласних заходів із їх 

подальшим обговоренням, відвідування викладачем-наставником 

уроків молодого спеціаліста. 

6. Надання молодому спеціалісту рекомендацій щодо 

самоосвіти. 

7. Обговорення новинок педагогічної, науково-методичної 

літератури, творчих  здобутків досвідчених педагогів. 

8. Допомога у роботі з учнями, що слабовстигають. 

9. Анкетування для вивчення труднощів, запитів та 

пропозицій молодих педагогів. 

10. Опрацювання предметних комп’ютерних програм. 

11. Підготовка і проведення відкритих уроків та позакласних 

заходів з предмета який викладає, або як класний керівник. 

12. Підготовка матеріалів для методичної виставки “Мої 

педагогічні   уподобання”. 

13. Підготовка і участь в роботі ЦПТО №2 досвіду для  

початківців, що організовує і проводить НМЦ ПТО у Харківській 

області. 

14.   Підготовка і участь в проведенні тижня з предмету. 

15. Аналіз і самоаналіз у професійній діяльності педагога. 

Звіт про роботу з наставником – результат виконання індивідуального 

плану роботи з молодим спеціалістом. 

16. Оформлення матеріалів про наставництво. 
 

  



 

ПЛАН РОБОТИ 

 
молодого спеціаліста              Шевченко О.В. з наставником ___Сидоренко Т.О. 

 

Зміст роботи 
Термін                     

виконання 
Примітки 

 1. Надання методичної допомоги педагоу в 

складанні поурочно-тематичного планування на 

рік, семестр. 

30-31.09.2016  

2. Надання методичної допомоги педагогу в 

підготовці планів уроків, структури уроків. 

Понеділок 

15
00

-16
00 

 

3. Надання практичної допомоги з питань ведення 

навчальної документації. 

Вівторок 

15
00

-16
00

 

 

  4. Надання методичної допомоги у визначенні 

завдань для тематичних атестацій. 

Середа 

15
00

-16
00 

 

1. Відвідування уроків викладача-наставника з 

метою дослідження: 

- механізмів організації і проведення уроків; 

- особливостей проведення практичних робіт на 

уроках іноземної мови; 

- особливостей проведення нетрадиційних уроків; 

- особливостей проведення тематичних атестацій. 

- Робота з обдарованими учнями; 

- Робота з слабовстигаючими учнями 

  

2. Відвідування уроків молодого спеціаліста 

викладачем-наставником:   

– МЗ-3 

– ШПМ-17 

– СР-2 

– СК-1 

 

 

15.11.2016 

13.12.2016 

08.02.2017 

15.03.2017 

 

3. Підготовка і проведення експерементальних 

уроків з тем:  

– Мотивація навчання 

– Міжпредметні зв’язки 

– Дотримання структури уроку. 

 

 

 

І семестр 

ІІ семестр 

Травень 

2017року 

 

4. Підготовка матеріалів для участі в проведенні 

тижня з предмету. 

  

Педагог-наставник  ___________________ 

Молодий вчитель _____________________ 



 

ПЛАН 
роботи методичного 

кабінету з молодими педагогами 
 

“Якщо вчитель поєднує в собі любов до справи та учнів, він 

досконалий вчитель” 

 

№ 

п/п 
Зміст роботи Термін 

виконання 

Примітка 

1. Індивідуальні консультації Протягом року  

2. Складання індивідуальних планів роботи з 

молодим спеціалістом. 

Вересень – 

жовтень 

 

3. Робота ЦПТО №2 молодого педагога: 

-зміст планування самоосвіти; 

-вивчення змісту пояснювальних записок; 

-ознайомлення з нормативними 

документами про освіту та посадовими 

інструкціями; 

-вивчення актів внутринього користування; 

-робота зі навчальною документацією 

(поурочно-тематичне планування, плани 

уроків, визначення завдань для тематичних 

атестацій). 

Вересень – 

січень 

 

4. Ділові папери педагога. Протягом року  

5. Предметне комп’ютерне тестування.  Травень  

6. Консультації практичних психологів: 

- психологічний практикум “Як уникнути 

конфліктів”. 

Протягом року  

7. Відвідування педагогом-наставником 

уроків молодого спеціаліста. 

Протягом року  

8. Відвідування молодими педагогами уроків 

досвідчених педагогів з проблем 

впровадження в педагогічній практиці 

особистісно-орієнтованих технологій 

навчання. 

Протягом року  

9. Діагностування “Самоаналіз утруднень 

молодих педагогів при організації 

методичної роботи”. 

Жовтень  

10. Підготовка методичних рекомендацій. 

 

Протягом року  

11. Персональний контроль. 

 Відвідування уроків, позакласних заходів. 

 

Протягом року  

12. Аналіз і самоаналіз у професійній 

діяльності педагога. 

Травень  



 

Звіт про роботу з наставником. 

 

15. Оформлення матеріалів про роботу 

молодих спеціалістів. 

 

Травень  

16. Проведення анкетування  

“Проблеми, запити, побажання”. 

Протягом року  

17. Засідання ЦПТО №2 молодого педагога  

Як стати досконалим педагогом: 

. Особливості організації стажування в 

процесі професійного становлення 

молодого педагога (семінар-практикум). 

 

. Експерементальний урок: досвід та 

проблеми (ділова гра). 

  

. Психолого-педагогічні умови для 

організації особистості орієнтованого 

навчання (лекція). 

 

V. Професійна етика в діяльності 

молодого педагога (практикум). 

 

V. Практичні поради молодому педагогу. 

 

V. Самовизначення і самооцінка рівня 

організації праці молодого спеціаліста.  
 

 

 

 

Вересень 

 

 

 

 

Листопад 

 

 

 

Січень 

 
 

Січень 

 

 

 

Лютий 

 

 

 

Березень 

 

 

АЛГОРИТМ 

ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З МОЛОДИМ СПЕЦІАЛІСТОМ 

Заходи Відповідальні 

Вересень 

Знайомство з молодими спеціалістами Методист Алатаєва 

Інформація про молодих педагогів (1-3 роки), 

які працюють в ЦПТО №2 

Відділ кадрів 

Інструктивно-методична нарада з питань 

організації роботи з молодими спеціалістами. 

Зас.директора з НВР 

Єфіменко О.Е. 

Організація та планування роботи ЦПТО №2 

молодого спеціаліста 

Методист Алатаєва О.В. 

Наказ “Про організацію роботи з молодими 

спеціалістами” 

Методист Алатаєва О.В. 

Призначення наставника із числа досвідчених 

педагогів 

Методист Алатаєва О.В. 



 

Складання та затвердження індивідуального 

плану роботи з педагогами, що проходять 

стажування 

Зас.директора з НВР 

Єфіменко О.Е. 

 

Складання та затвердження плану роботи 

молодого спеціаліста з викладачами-

наставниками, з урахуванням методичної теми, 

над якою працює ЦПТО №2 

Методист Алатаєва О.В. 

Засідання ЦПТО №2 молодого спеціаліста  з 

питань організації навчального процесу  

Методист Алатаєва О.В. 

Робота творчої групи з питань підготовки 

методичних рекомендацій 

Методист Алатаєва О.В. 

Жовтень – листопад 

Розробка моделі надання індивідуальної 

практичної допомоги наставникам 

Викладач Сидоренко Т.О. 

Ознайомлення з науково-методичною 

літературою 

Бібліотекар Кабиліна Л.А. 

Оформлення інформаційного куточка для 

молодого педагога 

Методист Алатаєва О.В. 

Співбесіди з молодими педагогами. Проведення  

психологічного тренінгу “Я - особистість” 

Псохолог  

Проведення анкетування “Проблеми, пошуки, 

знахідки” 

Методист Алатаєва О.В. 

Комп’ютерне тестування на інтелект ( тест 

Айзенка) 

Зас.директора з НВР 

Єфіменко О.Е. 

Відвідування уроків молодого педагога 

педагогом-наставником 

Викладач Сидоренко Т.О. 

Січень – грудень 

Залучення молодих спеціалістів до громадської 

роботи, роботи методичної комісії педагогів-

предметників, класних керівників  

Методист Алатаєва О.В. 

Зас.директора з НВхР 

Колеснік І.О. 

Здійснення внутришнього контролю за 

діяльністю наставника і молодого спеціаліста та 

управління нею 

Голова методичної комісії 

Кононова М.Ю. 

Взаємовідвідування уроків молодого 

спеціаліста і його наставника з метою 

дослідження механізмів організації і 

проведення уроку  

Викладач Сидоренко Т.О. 

Лютий 

Практичні поради молодим педагогам з питань 

бесіди з батьками “важких учнів” 

Зас.директора з НВхР 

Колеснік І.О. 

Взаємовідвідування уроків молодого 

спеціаліста та його наставника  

Викладач Сидоренко Т.О. 

Розбір педагогічних ситуацій Методист Алатаєва О.В. 

Діагностування “Самоаналіз утруднень Методист Алатаєва О.В. 



 

педагогів при організації методичної роботи 

молодого педагога” 

Підготовка творчою групою методичних 

рекомендацій на основі діагностики 

Методист Алатаєва О.В. 

Персональний контроль адміністрації ЦПТО 

№2 відвідування уроків, позакласних заходів 

молодих спеціалістів 

Зас.директора з НВР 

Єфіменко О.Е. 

 

Березень 

Взаємовідвідування уроків молодих 

спеціалістів і його педагога наставника 

Викладач Сидоренко Т.О. 

Планування участі в тижні з предмету Голова методичної комісії 

Кононова М.Ю. 

Квітень 

 Підготовка і участь в методичній виставці “Мої 

педагогічні надбання” 

Голова методичної комісії 

Кононова М.Ю. 

Проведення відкритих уроків, позакласних 

заходів з предмета, який викладає або як 

класний керівник 

Зас.директора з НВхР 

Колеснік І.О. 

Зас.директора з НВР 

Єфіменко О.Е. 

Опрацьовування предметних комп’ютерних  

програм для молодого педагога  

Зас.директора з НВР 

Єфіменко О.Е. 

Травень 

Аналіз і самоаналіз професійної діяльності 

педагога. Звіт про результат виконання 

індивідуального плану роботи з наставником 

Викладач Сидоренко Т.О. 

Оформлення матеріалів про роботу з молодими 

спеціалістами 

Методист Алатаєва О.В. 

Анкетування молодих спеціалістів з метою 

розробки плану підвищення рівня педагогічної 

майстерності протягом наступних років 

Методист Алатаєва О.В. 

Підготовка творчою групою методичних 

рекомендацій 

Методист Алатаєва О.В. 

  Вивчення результативності роботи з молодими 

спеціалістами. Засідання методичної ради 

Методист Алатаєва О.В. 

Наказ “Підсумки роботи з молодими 

спеціалістами” 

Методист Алатаєва О.В. 

 

  



 

АНКЕТА 

ЗА ПІДСУМКАМИ РОБОТИ МОЛОДОГО СПЕЦІАЛІСТА 

 
 

1. Прізвище, ім’я, по-батькові____________________________________________ 

 

2. Як ви оцінюєте наслідки своєї роботи за рік, що минув? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. В своїй роботі чому ви надаєте перевагу? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. З якими труднощами ви зустрілися на початку свого професійного шляху? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Хто вам допомагав у перший рік роботи? Що дала вам ця допомога? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

6. Чи відвідували ви школу молодого педагога? Ваші зауваження та побажання 

до роботи цієї ЦПТО №2? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7. Чи відвідували ви НМЦ ПТО У Харківській області, з якою метою, задоволені 

ви отриманими консультаціями? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8. Чи звертались ви за допомогою до ВУЗу, який ви закінчили? З якими 

питаннями? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9. Ваші побажання щодо поліпшення роботи з молодими спеціалістами. 

___________________________________________________________________ 

 



 

МОЛОДОМУ ПЕДАГОГУ !!! 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 

 

1. Формувати і розвивати в учнів уміння та навички колективної 

діяльності. 

2. Створювати умови для співдружності та співробітництва в 

начально-виховному процесі. 

3. Формувати в учнів активну життєву позицію та позитивне 

ставлення до набуття знань, умінь та навичок. 

4. Забезпечувати на уроці реалізацію основних елементів 

демократизації навчання (гласності, свободи, критики, самокритики, уміння 

вести полеміку). 

5. Формувати в учнів уміння та навички інтегрувати колективні 

думки та погляди, прислуховуватися до них, враховувати в своїй діяльності. 

6. Залучати учнів до активної участі в організації навчально-

виховного процесу (лаборант, демонстратор). 

7. Реформувати демократичний стиль відносин між учителем та 

учнем. 

8. Виховувати свідому дисципліну та самодисципліну на основі 

дотримання норм права і моралі суспільства. 

 

ПОРАДИ МОЛОДОМУ СПЕЦІАЛІСТУ 

ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ГУМАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 

 

1. Добирати зміст навчального матеріалу, принципи, методи, форми і 

засоби навчання, які б максимально впливали на емоційну сферу учня, 

розвиваючи в нього добрі почуття, прагнення. 

2. Формувати в учнів гуманні мотиви діяльності, основою яких є 

альтруїстична мета та бажання творити людям добро. 

3. Виявляти та реалізовувати виховний потенціал навчального 

матеріалу з метою формування гуманних якостей особистості. 

4. Широко використовувати засоби народної педагогіки (фольклор, 



 

народний календар, уроки народознавства, дитинознавства, уроки історії 

українського народу). 

5. Створювати на уроці ситуації, розв’язок яких вимагав би від учнів 

умінь та навичок прояву гуманності, сприяв би формуванню гуманних 

відносин в колективі. 

6. Враховувати в процесі навчання пряв емоцій, які блискавично 

оволодівають учнями (афекти, спалах гніву, радість), керувати ними. 

7. Формувати ділові, товариські відносини з учнями. 

8. Бути зразком гуманної людини з відповідними рисами. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПИТАННЯ ПОЛІПШЕННЯ  

СТАНУ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 

1. Вивчати вікові психофізіологічні особливості учнів і враховувати 

їх в процесі навчання. 

2. Вивчати індивідуальні особливості учнів (рівень знань, здібності, 

нахили, інтереси, прагнення, ідеали, погляди, культура поведінки, світогляд) 

та враховувати їх в процесі навчання. 

3. При підготовці до уроку розробляти диференційований матеріал і 

шляхи його реалізації. 

4. Диференціювати вибір методів, форм і засобів навчання з 

урахуванням рівнів навчальної підготовки учнів (здібні, з середньою 

підготовкою, невстигаючі). 

5. Диференціювати проміжкові цілі уроку, визначити мету домінанту 

та шляхи її досягнення. 

6. Стимулювати самостійну, індивідуальну, навчальну, пізнавальну 

діяльність учнів. 

7. Здійснювати професійну орієнтацію учнів на уроці з урахуванням 

їх інтересів, здібностей, нахилів. 

8. Оволодівати методикою виявлення творчого потенціалу учнів і 

забезпечувати умови для подальшого їх розвитку. 



 

9. Використовувати диференційовану систему критеріїв і оцінки 

знань, умінь та навичок учнів. 

10. Практикувати диференційовані домашні завдання. 

 

АНКЕТА 

МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

1. Які труднощі виникають у вас під час роботи? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__ 

2. Яку практичну допомогу хотіли б отримати? Від кого? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__ 

3. Чиї уроки плануєте відвідати, вже були? Ваша думка . 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. На вашу думку, що є головним для успішного проходження 

вашого ставлення як педагога? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

  



 

ДІАГНОСТИЧНА КАРТА 

 

Самоаналіз утруднень при організації методичної діяльності 
Педагог____________________________________ 

Стаж роботи________________________________    

Категорія___________________________________ 

Предмет____________________________________ 

 

Вид методичної діяльності Самооцінка педагога 

 Відчуваю  

утруднення 

Володію 

питанням 

Здатен  

допомагати 

колезі 

1. Цільовий компонент    
Визначення мети уроку    
-*- позакласного заходу    
-*- планування    
-*- будь-якої діяльності    

2. Змістовний компонент    
Засвоєння ідей і понять науки    
( у рамках предмета, що викладається)    
Оволодіння змістом підручника    
Оволодіння новітнім методичними прийомами, 

технологіями 
   

Оволодіння передовими досвідом навчання    
Робота з літературою за спеціальністю    
Робота з літературою з методики    

2. Проектований компонент    
Розподіл матеріалу теми за уроками    
Складання плану, конспекту уроку    
Підбір теоретичного матеріалу до уроку    
Підбір системи задач і вправ    
Підбір діагностичного матеріалу до уроку    
Вибір форм і методів навчання    
Планування роботи з обдарованими дітьми    
Вибір структури уроку    

3. Організаційний компонент    
Постановка мети уроку і забезпечення 

сприйняття її учнями 
   

Організація сприйняття того, що вивчається    
Організація осмислення навчальної інформації    
Організація закріплення і застосування на 

практиці отриманих знань 
   

Організація власної діяльності на уроці    
Організація колективної діяльності на уроці    
Індивідуально-диференційований підхід до учнів    
Підтримання необхідного темпу уроку    
Поєднання індивідуальної і групової діяльності 

учнів 
   



 

Використання елементів проблемного навчання: 

створення проблемної ситуації, висування 

гіпотези, логічний доказ її 

   

Навчання учнів: плануванню самоконтролю 

прийомам скорочення записів раціональному 

користуванню часу умінню висловлювати свою 

думку прищепленню навчальних навичок, 

специфічних для даного предмета  

   

4. Контрольно-оцінюючий 

компонент 

   

Організація контролю за поведінкою учнів    
 Організація усного опитування в класі    
Організація контрольних робіт    
Перевірка контрольних і самостійних робіт    
Перевірка домашніх завдань    
Планування обліку знань    
Виставлення оцінок    
Обґрунтування оцінок    
Дотримання такту при виставленні оцінок    
Детальніший контроль за навчальною роботою 

слабовстигаючих 
   

Самоконтроль    



 

ЗАПОВНІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, ЦІ ВІДОМОСТІ ПРО СЕБЕ 

(для молодого спеціаліста): 

 
Прізвище, ім’я та по батькові 

____________________________________________________________ 
Дата народження 

____________________________________________________________________Що 

закінчили, коли 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Місце роботи 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Який предмет викладаєте 

____________________________________________________________________Над 

якою проблемою працюєте 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Хто ваш наставник 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

АНКЕТА 

 “Проблеми, запити, побажання”  

1. Якими були для Вас перші місяці роботи в ЦПТО №2? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

2. Чи збіглися Ваші очікування щодо роботи в ЦПТО №2 з реальним станом справ? 

Якщо ні, то в чому розбіжність? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

3. Чи достатньо Вам фахових знань, які Ви набули у вузі для роботи з учнями? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

4. Що для Вас складніше – навчальна чи виховна робота з учнями? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

5. Що найважче дається у викладанні предмета? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

6. Чи є серед учнів такі, котрі виявляють інтерес до Вашого предмета, тягнуться до 

вас як до педагога, цікавої особистості? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

7. Яких знань, умінь, на Ваш розсуд, Вам бракує для повноцінної роботи з учнями? 



 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________  

8. Які, на Ваш погляд, Ваші перші педагогічні досягнення? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. Якби Ви знову стали студентом, на щоб звернули увагу під час вивчення 

предметів у першу чергу? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

10. Що в методичній роботі викликає у Вас найбільші труднощі? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

11. Чи є у Вас взаєморозуміння з батьками, підтримки Ваших починань з боку 

батьків? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

12.  Чи є у Вас контакт з учнями? Яка необхідна допомога Вам від директора, 

заступника директора, голови методичної комісії, педагога-наставника? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

13. Ваші побажання директору, його заступникам? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 


