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ПЛАН 

РОБОТИ  НА ЛЮТИЙ   2023 рік 
Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

Контроль за організацією навчально - виробничого процесу   

Перевірити стан викладання предметів загальноосвітньої підготовки 
протягом 

 місяця 

Заст.директора з НВР 

Методист 

Моніторинг відвідування онлайн-занять учнями  з метою зменшення втрат  навчального 

часу. 

Протягом  

місяця 
Заст. директора з НВР 

Проаналізувати стан інтерактивного  комплексно-методичного забезпечення   предметів  і 

професій 

протягом  

місяця 

Заст..директора з НВР 

Методист 

Вивчити стан роботи  педагогічних працівників по профорієнтації серед учнів шкіл  
протягом  

місяця 

Заст..директора з НВР 

Секретар ПК 

Організаційні заходи   

Здійснити необхідну підготовчу роботу для працевлаштування випускників 

(кваліфікованих робітників), а саме: створити комісію з персонального  розподілу 

випускників та організувати її роботу; організувати роботу з відділом навчання та 
розвитку   персоналу шахтоуправлінь  щодо забезпечення випускникам гарантованих 

робочих місць за фахом; 

 

 

 
Протягом місяця 

 

 

 
Заст. директора з НВР 

Муштатова Н.М. 

Участь в обласному методичному фестивалі «Я знаю як це робити. І я навчу Вас!»  
 

Протягом лютого-

березня місяця 
 

Методист 

Сафронова О.О. 

Скласти звіт про підсумки випускних кваліфікаційних іспитів До 17.02.2023 
Заст.директора з НВР 

Муштатова Н.М. 

Організувати  зустріч в рамках профорієнтаційної роботи - Круглий стіл з директорами 

шкіл м.Тернівка та представниками підприємств «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»  
До 21.02.2023 

Адміністрація 

 

Забезпечити участь педпрацівників в семінарах, які проводить НМЦ ПТО області Згідно графіка Адміністрація 

Розпочати необхідну підготовчу роботу в організації і оформленні документів для участі 

здобувачів освіти груп 1-20 та 2-20 за професією «Електрослюсар підземний. МПУ. МЕ» 
до онлайн ЗНО/НМТ 2023 року 

протягом місяця 

 

Куратори груп 

Методист 

З метою популяризації виробничих професій та професійної орієнтації молоді залучати  
засоби масової інформації до  освітлення навчально-виховної діяльності ліцею. Створити 

редакційну колегію за участю педагогічних працівників та учнів ліцею. 

постійно Заст.директора з НВР 

З метою популяризації виробничих професій та професійної орієнтації молоді забезпечити  

онлайн-висвітлення рекламних  роликів про ТПГЛ на сторінках популярних соціальних 
мереж в facebook, Instagram, twitter  та інш. 

протягом місяця 
Адміністрація 
Педпрацівники 

В кабінетах теоретичного навчання  удосконалити куточки підготовки до державної 

підсумкової атестації, забезпечити повторення програмного матеріалу під час 

підготовки до ДПА зі спец предметів  учнів групи 2-19, 3-19. 

протягом місяця 
Методист 

Викладачі 

Оновлювати інформацію куточків «Готуємось до екзаменів», «Готуємося до ЗНО/НМТ 

2023» онлайн 
постійно Зав.кабінетами 

Теоретична підготовка   

Активно використовувати  матеріали офіційного веб-порталу профтехосвіти України протягом року Методист 

Постійний моніторинг онлайн-уроків  теоретичного та виробничого навчання, 

позакласних виховних заходів. Аналізувати відвідані уроки та надавати рекомендації для 

підвищення якості дистанційних уроків теоретичного та виробничого навчання 

згідно  графіка 
Адміністрація 

Методист 

ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА   

Постійно проводити взаємовідвідування онлайн-уроків викладачів  спец дисциплін та 

загально-технічних предметів з майстрами виробничого навчання  
протягом року 

 

Майстри ВН 

викладачі 

Провести відкриті онлайн-уроки та онлайн майстер-класи педпрацівниками з метою 

підвищення якості професійної підготовки в дистанційному форматі 
протягом місяця Педпрацівники 

Розпочати організаційну підготовку до  конкурсів професійної майстерності по всіх 

професіях з урахуванням очного та дистанційного формату навчання 
лютий-квітень 

Голови МК 

Ст.майстер 

Використовувати на онлайн-уроках виробничого навчання індивідуальний підхід до учнів 

у  вигляді  різнорівневих професійно-спрямованих завдань . 
протягом року Адміністрація 

Інструктивно-методичні наради   

1.Аналіз проведення ДКА у групах 2-19, 3-19, 9-21 за професією «Електрослюсар 

підземний. МПУ».  

2. Про профорієнтаційну роботу  серед учнів середніх шкіл. 

3.  Про проведення круглого столу  з директорами шкіл м.Тернівка та 

представниками підприємств «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» 
 

21.02.2023 

 

Адміністрація 

 

 

Методист                                          Сурган Н.В. 


