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ПЛАН 
РОБОТИ  НА ЛИСТОПАД  2022 рік 

 

Зміст роботи Термін 
виконання 

Відповідальний 

1 2 3 

Контроль за організацією навчально - виробничого процесу 

Моніторинг відвідування онлайн уроків та відеоконференцій  учнями  з метою 
з’ясування проблем, які виникають у учнів при самостійному вивченні матеріалу.   

Протягом 
місяця 

Заст.директора з НВР 

Перевірити стан  викладання виробничого навчання (моніторинг онлайн уроку) 
Протягом 

місяця 
Старший майстер 

Моніторинг  стану  взаємовідвідування, відкритих та поточних онлайн уроків та 
відеоконференцій викладачами  та майстрами в\н 

 
Листопад  

Заст.директора з НВР 
Методист 

Перевірити стан виховної роботи по профілактиці правопорушень в групах 
 

Листопад  
Заст. дир.. з НВР 

Психолог 

Перевірити стан робочих місць  в навчально-виробничих майстернях, лабораторіях  
та на об’єктах  підприємства відповідно до вимог охорони праці. 

Протягом 
місяця 

Заст.дир.з НВР 
ст. майстер 

Інженер з ОП 

Організаційні заходи 

Організувати   систему роботи ліцею щодо економного використання 
енергоресурсів під час опалювального сезону та режиму економії 
електронавантаження під час відновлення електропостачання в країні.  

Протягом 
місяця 

Директор 
Заступники директора 

Продовжити   роботу  психологічної служби  ліцею по програмі «Адаптаційний 
період» для учнів І курсу 

постійно Практ.психолог 

Проаналізувати стан виконання регіональних програм  по підготовці кваліфікованих 
робітників. Укласти угоди на підготовку  кваліфікованих робітників між ТПГЛ та ПАТ 
«ДТЕК Павлоградвугілля» 

Протягом 
місяця 

Адміністрація 

Прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з фізики та історії (НМЦПТО) Листопад 
Викладач фізики 

 

Прийняти участь у І етапі ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені 
Петра Яцика 

Листопад  Зозуля А.В. 

Прийняти участь у І етапі VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді  імені Тараса Шевченка 

Листопад  Зозуля А.В. 

Прийняти участь у ІІ етапі  Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури  Листопад 
Зозуля А.В. 

 

Прийняти участь у ІІ етапі  Всеукраїнської олімпіади з екології , географії та 
інформаційних технологій   

Листопад Венту О.В. 

Тиждень: «Української писемності та мови» 
07.11-11.11 
2022 року 

Зозуля А.В. 

Посвячення в гірники-2022. 
Марафон енергоефективності та енергозбереження 

Листопад  
майстри ВН І курсу та 

групи ТУ 

Теоретична підготовка 

 Удосконалювати і надалі  методи викладання загальноосвітніх предметів та  
спецдисциплін в умовах дистанційного та змішаного навчання шляхом: - 
використання на уроках  різноманітних інтернет платформ і онлайн ресурсів для 
більш доступного опрацювання учнями предмету. 

 
протягом 

місяця 

 
Педпрацівники 

Зміцнювати зв'язок викладання теоретичних дисциплін з практичним навчанням, 
проводити  інтегровані та інтерактивні онлайн уроки та відеоконференції 

протягом 
місяця 

Адміністрація 
Педпрацівники 

Інструктивно-методична нарада 
Підсумки дистанційного навчання  за  жовтень місяць 

 

07.11.22 
Адміністрація 
Педпрацівники 

Робота педагогічної ради 

1. Створення належних умов безпеки праці і навчання в умовах воєнного стану 
та вжиття заходів по забезпеченню  безпеки  працівників та учнів, які 
знаходяться на території ліцею. 

2. Проміжний контроль. Стан успішності учнів ліцею за час перебування їх на 
дистанційному навчанні в вересні-листопаді місяці.  

3. Результати  проведення відкриття центру кар’єрного росту на базі ТПГЛ 
4. Різне 

29.11.22 

Інженер з ОП 
Голова МК 

Гірничого профілю 
Заст.директора  НВЧ 

Методист 
 

 
                                  Методист:                   Сурган Н.В. 


