
Орієнтовний індивідуальний план роботи викладача (майстра виробничого 

навчання) Вищого професійного училища №34 м. Виноградів 

……………..……………………………………………… 

на_______________ н. р. 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 
1 Опрацювання законодавчих та нормативно-правових 

документів з питань діяльності професійно-технічної 

освіти 

  

2 Ознайомлення з педагогічним навантаженням на 20__/ 

20__ н.р. 

  

3 Опрацювання робочої навчально-програмної 

документації з предмета (професійно-практичної 

підготовки) 

  

4 Опрацювання інструкцій та методичних рекомендацій 

щодо особливостей викладання у навчальному році 

  

5 Складання (поновлення) паспорта комплексно-

методичного забезпечення предмета (професійно-

практичної підготовки) 

  

6 Опрацювання вимог щодо ведення записів у журналах 

обліку теоретичного (виробничого) навчання 

  

7 Планування участі у внутрішньоучилищних 

методичних формах роботи: 

1) участь в роботі методичної комісії 

2) навчально-методичної ради 

3) педагогічних читаннях 

4) педрадах 

5) методичних нарадах 

6) інших методичних заходах: 

  

8 Планування участі у обласних методичних формах 

роботи: 

  

9 Вивчення нових наукових ідей, найактуальніших 

педагогічних проблем у відповідності до науково-

методичної проблеми навчального закладу 

  

10 Вивчення кращого педагогічного досвіду роботи 

(колег, іншого навчального закладу тощо вказати 

якого) 

  

11 Робота над індивідуальною методичною проблемою 

(тематика, етап вивчення) 

  



12 Робота над удосконаленням методичного забезпечення 

викладання предмета (професійно-практичної 

підготовки): 

- робота над створенням (поповненням) електронної 

бази методичного забезпечення предмета (професії); 

- методична розробка теми навчальної програми; 

- розробка завдань для контролю знань учнів; 

- створення навчального посібника; 

- написання методичних рекомендацій тощо. 

  

13 Підвищення кваліфікації: ___________рік за планом  

   14 Організація роботи з підготовки учнів до участі у 

олімпіадах, конкурсах професійної майстерності, тощо  

  

15 Опрацювання педагогічної періодичної преси:   

16 Підготовка статей, публікацій у фахових журналах, 

засобах масової інформації, інформаційно-

методичному збірнику НМЦ ПТО «Вісник» (вказати 

видання, тематику публікації) 

  

17 Відкриті уроки (дата, тематика)   

18 Індивідуальні форми роботи: 

- участь у виставці педагогічних ідей та знахідок; 

- участь у огляді-конкурсі ; 

- керівництво або участь у роботі творчої групи (якої, 

коли, результати); 

- тощо. 

  

19 Планування позанавчальної роботи: 

- проведення виховних годин (тематика, дата) 

- інші позакласні заходи (тематика, дата) 

  

20 Система роботи з атестації у ___н.р.: 

1. Опрацювання Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників. 

2. Систематизація матеріалів: у папку-накопичувач 

(портфоліо), опис досвіду роботи; 

3. Створення індивідуальної веб-сторінки 

4. Творчий звіт про власний педагогічний досвід до 

засідання атестаційної комісії 

5. Інше 

  

 


