
 

ПАМ’ЯТКА  ВИКЛАДАЧУ  КОЛЕДЖУ 

 
Шановний  добродію! 

 

        Пам’ятай, що  результати  навчально-виховного  процесу  залежать  від  твоєї  

особистої  дисциплінованості, зібраності, вміння  і  організованості. 

        Кожний  день  ти  зобов’язаний: 

- уважно  прочитати  розклад  занять  на  наступний  день, розпорядження  та  

оголошення  дирекції  коледжу, навчальної  частини  чи  методичної  ради; 

- про  свою  неможливість  прибути  до  коледжу  (поважну  причину)  

заздалегідь  попередь  дирекцію  коледжу; 

- ідучи  на  заняття, обов’язково  необхідно  мати  з  собою  науково-методичне  

забезпечення  навчального  процесу (навчальну  програму, навчально-

методичний план дисципліни, навчально-методичну  картку  заняття, конспект  

лекції, відеопрезентації, роздатковий та  дидактичний  матеріал, картки  

програмового  контролю  тощо); 

- дотримуватися  вимог  затвердженої  програми, не  збільшувати і  не  

спрощувати  об’єм  навчального  матеріалу; 

- розробити  конспект  лекцій  та  методичні  рекомендації  до опрацювання  

тем, які  згідно  навчальної  програми  виносяться  на  самостійне  

опрацювання; 

- постійно  поновлювати  навчально-методичне  забезпечення  дисципліни  

новинами  наук  і  передового  педагогічного  досвіду, підтримувати  зв’язки  з  

виробництвом;   

- перед  лабораторними  чи  практичними  заняттями  не  забувай  провести  

студентам  інструктаж  з  техніки  безпеки; 

- в  кінці  місяця  при  наявності  3-4  прочитаних  пар  вистав  кожному  

студенту  атестаційну  оцінку; 

- охайно  роби  записи  в  журналі  та  рапортичці; 

- дотримуйся  графіка  проведення  групових  консультацій  та  індивідуальних  

занять, заняття  гуртка; 

- дотримуйся  графіка  проведення  предметного  тижня; 

- своєчасно  готуй  екзаменаційну  документацію; 

- бери  участь  у  взаємовідвідуванні  занять  інших  викладачів  та  відкритих  

заняттях, які  проводяться  згідно  графіка; 

- щорічно  бери  участь  у  конкурсі  навчально-методичних  робіт, навчальних  

відеофільмів  та  відеопрезентацій; 

- слідкуй  за  графіком  чергування  викладачів, і  якщо  ти  черговий, ознайомся  

з  пам’яткою  чергового  викладача, дотримуйся  її; наступного  дня  

     о  7 год. 30 хв.  звітуй  про  чергування  перед  директором  коледжу. 

 

            

 

 

 



 

Не  забувай, що  в  кінці  навчального  року 

необхідно  звітувати  про  свою  роботу  і  представити  

 в  навчальну  частину:  

 
- звіт  з  дисципліни; 

- звіт  про  роботу  кабінету  чи  лабораторії; 

- контрольні  завдання  для  самоатестації  студентів (на  відділення); 

- інформацію  про  проведення  предметного  тижня  (в  педагогічний  кабінет); 

- дві  методичні  розробки  (в  педагогічний  кабінет); 

- експонати  на  виставку  технічної  творчості  (в  педагогічний  кабінет). 

 

 

Завжди  дотримуйся  педагогічного  такту: 

 
- Будь  щедрим  на  похвалу  і  скупим  на  покарання. 

- Знай, що  логікою  почуттів  можна  досягти  більше, ніж  логікою  думок. 

Людиною  керують  не  тільки  знання, але  й  почуття. 

- Пам’ятай, що  мистецтво  педагога  включає  в  себе  не  тільки  вміння  

розповідати, але  й  вміння  слухати. 

- Не  забувай, що  тактовний  педагог  уміє  все  бачити  і  чути, але  не  все  

помічати. 

- Ніколи  не  дій  під  впливом  першого  враження. 

- Пам’ятай, що  втрата  контролю  над  своїм  настроєм  веде  втрати  

педагогічного  такту. 

- Бережи  свій  настрій  і  настрій  оточуючих. 

- Не  забувай  інколи  себе  поставити  на  місце  студента. 

- Умій  визнати  свою  помилку  перед  студентами. Відстоювання  своєї  

помилки  веде  до  втрати  довір`я, поваги  та  авторитету. 

- Пам’ятай, що  втрачений  чи  несправедливий  авторитет  довго  не  

протримається. Легше  засвітитись  на  мить, важко  світити  завжди. 

- Віднось  до  себе  критично, не  переоцінюй  свої  можливості  і  себе. 

- Привчай  себе  до  паузи, яка  б  попереджувала  спалах  гніву. А  під  час  цієї  

паузи  намагайся  осмислити  ситуацію. 

- Не  пред’являй  надмірних  вимог. Намагайся  бачити  в  інших  позитивні  

якості  і  в  спілкуванні  з  ними  спирайся  саме  на  ці  якості. 

- Одна  з  основних  вимог  педагогічної  етики  викладача – берегти  і  

розвивати  почуття  людської  гідності  кожного  студента, проявляти  до  

кожного  увагу, піклування  і  одночасно  вимогливість.   

 

 

 


