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ПЛАН 

РОБОТИ  НА ЖОВТЕНЬ  2022 рік 
 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

Контроль за організацією навчально-виробничого процесу   

1. Перевірити стан викладання виробничого навчання в навчальних майстернях  
Жовтень 

Заст.дир. з НВЧ  
Ст. майстер 

2. Вивчити стан організації виробничого навчання на виробничих об’єктах 

Жовтень Заст.дир. з НВЧ  
ст. майстер 

3. Провести онлайн моніторинг стану викладання предметів професійно-
теоретичної підготовки 

Жовтень Заст.дир. з НВЧ ст. 
майстер Методист 

4. Проводити онлайн відвідування поточних уроків викладачами та майстрами в\н Протягом 

місяця 
Заст.дир. з НВЧ 

Методист 

5. Перевірити створення належних умов безпеки праці та життя в навчально-
виробничих майстернях та на об’єктах підприємств в умовах воєнного стану в країні 

Протягом 

місяця 

Заст.дир.з НВЧ  
ст. майстер 

Інженер з ОП 

Організаційні заходи   

1. Посилити та організувати систему роботи ліцею щодо економного використання 
енергоресурсів під час опалювального сезону в умовах воєнного стану в країні 

Жовтень Адміністрація 

2. Налагодити роботу психологічної служби ліцею з урахуванням реалій воєнного 
стану в країні. 

постійно 
Заст.дир. з НВР 

психолог 

3. Сприяти підвищенню рівня підготовки педагогічних працівників для 
використання інформаційно-комунікативних технологій в навчальному процесі 

протягом 
року 

Адміністрація 

4. Вивчення системи роботи педпрацівників, які атестуються Жовтень- 
березень 

Члени АК 

5. Оперативні (офлайн чи онлайн)  методичні наради з актуальних питань 
організації навчально-виробничого процесу, вивчення нормативних документів Кожен вівторок 

після 3 уроку 

Методист 
Заст..директора 

6. Участь керівних кадрів і педпрацівників у заходах НМЦПТО Протягом 

місяця 
Адміністрація 

Професійно-практична підготовка   

Провести порівняльний аналіз забезпечення майстерень необхідним обладнанням 
з метою удосконалення матеріально-технічної бази ліцею 

Протягом 

місяця 
Заст. директора з 

НВЧ 
 Ст.майстер 

Інструктивно-методичні наради за темами:   
1. Проведення ОНЛАЙН предметних тижнів. 
2. Всеукраїнські ОНЛАЙН олімпіади-2022. 
3. Робота школи молодого педагога. 

11.10.2022 
Методист 

Адміністрація 

1 Нарада-консиліум «Психолого-педагогічна характеристика учнів першого року навчання 
в умовах повного дистанційного навчання» 

2  Підсумки проведення діагностичних контрольних робіт в онлайн форматі. 

3 Різне 
25.10.2022 

Психолог  
Класні керівники 

Майстри вн 
Методист 

Виховна робота   

за окремим планом  Заст.дир. з НВР 

       

 


