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МЕТА ШКОЛИ МОЛОДОГО МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ: 

Здійснення органічного зв’язку виховної роботи і професійної підготовки здобувачів освіти 

 

ЗАВДАННЯ ШКОЛИ МОЛОДОГО МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ: 

1. Допомогти молодому майстру виробничого навчання у його професійному становленні. 

2. Допомогти молодому майстру виробничого навчання у розв’язанні конкретних проблем методики проведення виробничого 

навчання. 

3. Сприяти ознайомленню із сучасними методами і технологіями навчання і виховання, передовим педагогічним досвідом і на 

цій основі – виробленню власного педагогічного стилю роботи. 

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ ШКОЛИ МОЛОДОГО МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ: 

1. Ознайомлення з особливостями роботи з навчальною документацією. 

2. Формування вмінь застосовувати теоретичні знання, одержані у ВНЗ, у конкретній практичній діяльності. 

3. Набуття молодим майстром виробничого навчання практичних навичок, необхідних для педагогічної роботи. 

4. Вивчення молодими майстрами перспективного педагогічного досвіду. 

5. Ознайомлення та впровадження   сучасних  методів і принципів виробничого навчання і виховання здобувачів освіти, форм 

організації навчальної діяльності здобувачів освіти на уроках виробничого навчання, нових педагогічних технологій. 

6. Ознайомлення та впровадження нових педагогічних технологій в процес виробничого навчання і виховання здобувачів 

освіти. 

7.  Ознайомлення із порядком організації виробничої практики, підготовки здобувачів освіти до Державної підсумкової 

атестації та Державної кваліфікаційної атестації, порядком працевлаштування здобувачів освіти.   



ПЛАН ЗАСІДАНЬ ШКОЛИ МОЛОДОГО МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

№ 
Зміст засідань 

 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Примітка 

Засідання № 1  

1. Ознайомлення  з планом роботи Школи молодого майстра виробничого навчання 

на 2018/2019 навчальний рік 

вересень методист  

2. Ознайомлення із Збірником  законодавчих та нормативно - правових актів з 

питань професійно-технічної освіти 

вересень методист  

3. Ознайомлення з посадовими обов’язками майстра виробничого навчання вересень методист  

4. Ознайомлення з переліком  нормативних документів  майстра виробничого 

навчання   по забезпеченню професійно - практичної підготовки в професійно – 

технічному навчальному закладі  (на допомогу майстру виробничого навчання, 

старшому майстру)  

вересень методист, 

старший 

майстер 

 

5. Ознайомлення з  навчально -  програмною  документацією з професійно – 

практичного циклу, з  її правилами оформлення та затвердження 

вересень методист, 

старший 

майстер 

 

6. Практична робота: «Складання індивідуального плану  роботи  молодого майстра 

виробничого навчання на 2018/2019 навчальний рік» 

вересень молодий 

майстер 

виробничого 

навчання та 

майстер - 

наставник  

 

Рекомендації для самоосвіти 

 Опрацювання нормативної документації: 

 

1.Постанова від 5 серпня 1998 р. N 1240 «Про затвердження Положення про 

професійно-технічний навчальний заклад»  

 2. Наказ № 419 (із змінами та доповненнями) «Про затвердження Положення про 

організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних 

закладах 

 

вересень молодий 

майстер 

виробничого 

навчання та 

майстер - 

наставник 

 



Засідання № 2  
1. Опрацювання навчальних робочих програм виробничого навчання 

 

 

жовтень методист, 

старший 

майстер 

 

2. Складання  планів  виробничого навчання відповідно до навчальної  робочої 

програми жовтень 

методист, 

старший 

майстер 

 

3. Ведення журналу обліку виробничого навчання групи жовтень методист, 

старший 

майстер 

 

4. Вивчення структури уроку виробничого навчання жовтень методист, 

старший 

майстер 

 

5. Практична робота: «Складання плану виробничого навчання на 2018/2019 

навчальний рік» 

жовтень молодий 

майстер 

виробничого 

навчання та 

майстер – 

наставник 

 

 

 Рекомендації для самоосвіти    

 Опрацювання: 

 

1. Вимог до сучасного уроку виробничого навчання 

2. Питань самоаналізу уроку виробничого навчання 

3. Інструкції по веденню журналу виробничого навчання 

 

 

 

 

 

 

 

жовтень молодий 

майстер 

виробничого 

навчання та 

майстер – 

наставник 

 

 

 

 



Засідання № 3   

1. Порядок складання плану уроку виробничого навчання 

 

 

листопад методист, 

старший 

майстер 

 

2. Порядок складання переліку навчально – виробничих робіт 

 

листопад методист, 

старший 

майстер 

 

3. Обговорення критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти листопад методист, 

старший 

майстер 

 

4. Опрацювання методики вивчення навчальних досягнень здобувачів освіти листопад методист, 

старший 

майстер 

 

5. Обговорення різних форм перевірки знань, вмінь та навичок здобувачів освіти листопад методист, 

старший 

майстер 

 

 

Рекомендації для самоосвіти 
 Опрацювання: 

1. Плану уроку виробничого навчання 

2. Переліку навчально – виробничих робіт 

листопад молодий 

майстер 

виробничого 

навчання та 

майстер - 

наставник 

 

 Відвідування уроків майстра - наставника листопад молодий 

майстер 

виробничого 

навчання та 

майстер – 

наставник 

 

 

 

 



Засідання № 4  

1.  Методичні вимоги до проведення сучасного уроку виробничого навчання. 

Структура уроку виробничого навчання. Визначення мети уроку: навчальної, 

виховної та розвивальної 

грудень методист  

2. Використання інтелектуальних комп`ютерних технологій в навчальному процесі  

 

 

грудень методист, 

старший 

майстер 

 

3. Огляд новинок літератури, нових інформаційних видань за допомогою Internet грудень методист, 

старший 

майстер 

 

4. Діагностика педагогічної оцінки та самооцінки готовності молодого спеціаліста 

до саморозвитку. Заповнення діагностичних карток. Аналіз    результатів                           

грудень методист, 

практичний 

психолог 

 

5. Порядок проведення самоаналізу уроку виробничого навчання грудень методист, 

старший 

майстер 

 

Рекомендації для самоосвіти 

 Опрацювання: 

1. Структури уроку виробничого навчання 

2. Самоаналіз уроку виробничого навчання 

 

 

 

грудень молодий 

майстер 

виробничого 

навчання та 

майстер - 

наставник 

 

 Визначення мети уроку виробничого навчання: навчальної, виховної та 

розвивальної 

грудень молодий 

майстер 

виробничого 

навчання та 

майстер - 

наставник 

 

 Взаємовідвідування уроків майстер – наставник – молодий майстер виробничого 

навчання 

грудень молодий 

майстер 

виробничого 

навчання та 

 



майстер - 

наставник 

Засідання № 5   

1. Обговорення принципів, типів, методів проведення уроку виробничого навчання  січень методист, 

старший 

майстер 

 

2. Обговорення засобів навчання січень методист, 

старший 

майстер 

 

3. Міжпредметні зв’язки з предметами професійного циклу січень методист, 

старший 

майстер 

 

3. Анкетування молодого майстра виробничого навчання спеціалістів з метою 

виявлення складнощів у роботі 

січень практичний 

психолог 

 

4. Обговорення уроків, відвіданих у майстра - наставника січень методист, 

старший 

майстер,  

 

Рекомендації для самоосвіти 

 Опрацювання:  

1. Принципів і типів уроку виробничого навчання 

2. Методів проведення уроку виробничого навчання 

січень молодий 

майстер 

виробничого 

навчання та 

майстер - 

наставник 

 

Засідання № 6   

1. Дискусія  на тему : «Ознайомлення з ідеальною моделлю особистості майстра 

виробничого навчання» 

 

 

лютий методист, 

практичний 

психолог 

 

2. Відвідування уроків теоретичного та виробничого навчання з метою 

ознайомлення молодого майстра виробничого навчання з педагогічними 

технологіями, які застосовують колеги під час проведення своїх уроків  

лютий методист  



3. Панорама «Психологічні причини неуспішності здобувачів освіти на уроках: 

не сформованість прийомів навчальної діяльності; низький рівень діяльності, 

слабка концентрація,  стійкість уваги; низький рівень переключення уваги; 

відсутність мотивації навчання; занижена самооцінка; помилки сімейного 

виховання. Особливості розвитку Я-концепції. 

лютий практичний 

психолог, 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

 

4.  Підготовка до тижня молодого майстра виробничого навчання лютий методист, 

практичний 

психолог, 

майстер -

наставники 

 

Рекомендації для самоосвіти 
 Підготовка до обміну досвідом: «Мої перші педагогічні знахідки» 

 

лютий молодий 

майстер 

виробничого 

навчання та 

майстер - 

наставник 

 

 Розробка конспектів уроків виробничого навчання (вступний інструктаж) лютий молодий 

майстер 

виробничого 

навчання, 

майстер - 

наставник 

 

Засідання № 7   

1. Обговорення тижня молодого педагога  березень методист, 

старший 

майстер 

 

2. Аналіз уроку виробничого навчання. Відповідність методів навчання формам 

організації уроку виробничого навчання 
 

березень методист, 

старший 

майстер 

 

3. Експрес - інтерв’ю з учнями та колегами молодого майстра виробничого 

навчання 

березень методист,  



старший 

майстер, 

практичний 

психолог 
4. Обговорення схема структури уроку виробничого навчання 

 

березень методист, 

старший 

майстер 

 

Рекомендації для самоосвіти 
 Опрацювання: 

 

 аналізу уроку виробничого навчання, проведеного колегою 

березень молодий 

майстер 

виробничого 

навчання та 

майстер - 

наставник 

 

Засідання № 8  

1. Складання переліків пробних кваліфікаційних робіт та розробка технологічної 

документації для їх виконання 

квітень методист, 

старший 

майстер, 

майстер -

наставники 

 

2. Організація виробничої практики учнів. Підготовка учнів до підсумкової 

атестації та до державної кваліфікаційної атестації 

квітень методист, 

старший 

майстер 

 

3. Круглий стіл: «Всеобуч для батьків». Організація індивідуальної роботи з 

батьками. 

квітень практичний 

психолог, 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

 

Рекомендації для самоосвіти 

 Опрацювання: 

 

інструкційно -  технологічних  карток. 

квітень молодий 

майстер 

виробничого 

 



 

Підготовка до виставки власних дидактичних матеріалів, планів уроків, 

творчих розробок тощо. 

навчання та 

майстер - 

наставник 

Засідання № 9  

1. Аналіз комплексно-методичного забезпечення виробничої майстерні молодого 

майстра виробничого навчання 

травень методист, 

старший 

майстер, 

заступник 

директора з 

НВР 

 

2. Робота над розробкою перспективно-тематичних планів на наступний 

навчальний рік. 

травень методист, 

старший 

майстер,  

 

3. Консультативний пункт: «Інші форми навчання: екскурсії, семінари, 

факультативи тощо». 

травень заступник 

директора з 

виховної 

роботи, 

заступник 

директора з 

НВР 

 

4. Практикум: «Відвідування батьківських зборів досвідчених класних керівників» травень методист, 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

 

Рекомендації для самоосвіти 

 Підготовка презентаційного меседжа «Мої досягнення» травень молодий 

майстер 

виробничого 

навчання та 

майстер - 

наставник 

 



 Підготувати  методичну розробку  «Всеобуч для батьків» ( за обраними темами)  

для розміщення на  сайті ДНЗ «РЦПО БТ ХО». 

травень молодий 

майстер 

виробничого 

навчання та 

майстер - 

наставник 

 

Засідання № 10 

1. Результативність роботи пари «наставник-молодий педагог» червень методист, 

старший 

майстер 

 

2. Підсумки роботи за 2018/2019 навчальний рік. Обговорення проблемних питань 

та труднощів що виникли у молодих  майстрів. Рекомендації щодо їх усунення. 

 

 

червень методист, 

старший 

майстер 

 

3. Визначення питань та постановка завдань на наступний навчальний рік. червень методист, 

старший 

майстер, 

заступник 

директора з 

НВР 

 

Рекомендації для самоосвіти 

 Ознайомлення з різновидами створення творчих звітів. Складання 

творчих  звітів 

червень молодий 

майстер 

виробничого 

навчання та 

майстер - 

наставник 

 

 

Заст. директора з НВР                                  О.В. Алатаєва 

 

Старший майстер                            В.О. Молібог 


