
ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                                  Директор ТПГЛ                    С. Ф.Сайфієв  
 

План 

методичної роботи на січень  2023 року 

№ 

з/п 
Зміст заходів Термін виконання Відповідальні 

1 

Підготуватися до педагогічної ради з питань: 

1.«Моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр 

2022-2023 навчального року з теоретичного та 

виробничого навчання та шляхи підвищення успішності 

учнів у навчанні» 

2.Аналіз участі у І та ІІ етапах Всеукраїнської олімпіади  

з базових дисциплін, конкурсах, творчих робіт МАН. 

До 11.01. 2023 року 

Адміністрація 

Методист 

Старший майстер 

2 
Провести моніторинг індивідуальної діяльності 

педагогів ТПГЛ в умовах дистанційного навчання. 
04-06.01.23 

Методист 

 

3 

Залучити педагогічних працівників до участі  у 

педагогічних читаннях -  підсумкового заходу 

методичної роботи за І півріччя 2022-2023 н.р: круглий 

стіл з елементами диспуту  «Професійні вимоги до 

педагога в умовах дистанційного навчання» 

 

16.01.23  року  

 

Методист 

Педпрацівники 

 

Провести засідання педагогічної наради за темою: 

Підсумки навчально-виховного процесу за І семестр, 

виконання навчальних планів і програм,згідно робочих 

навчальних планів та завдання на І семестр 2022-

2023н.р.: 

1.Аналіз підсумкової успішності  з теоретичного та 

виробничого навчання та  шляхи підвищення 

навчальних досягнень учнів та  руху контингенту  учнів  

І –ІІІ курсів та груп ТУ за перший семестр 2022-2023н.р  

2. Облік відвідування онлайн занять  учнями ТПГЛ  за  І 

семестр 2022-2023 н.р. 

3. Аналіз участі у І та ІІ етапах Всеукраїнської  

олімпіади  з базових дисциплін, конкурсах, творчих 

робіт МАН. 

4. Допуск учнів груп 2-19, 3-19, 9-22  за спеціальністю 

«Електрослюсар підземний. МПУ» до ДКА. 

11.01 

2023 року 

Методист 

Старший майстер 

Заст.директора з НВР 

Голова МК ГПр 

Керівник ДР 

Куратор практики 

Голова МК Гпр 

4 

Організувати науково – методичний супровід  

підготовці та проведення  предметних  тижнів: Тиждень 

природничо-математичних дисциплін 

23.01.-27.01.23 

Методист 

Венту О.В. 

Соколова Ю.І. 

Камуля С.Є. 

5 
Надати допомогу  в складанні планів  роботи кабінетів і 

майстерень на ІІ семестр 
Січень 2023 року 

Методист 

Голови МК 

6 
Забезпечити участь педпрацівників в семінарах, які 

проводить НМЦ ПТО області 

 

Згідно графіка 

 

Методист 

 

7 

Провести групову та індивідуальну  консультацію з 

питань підготовки педагогічних працівників, які 

атестуються, до творчого звіту 

Січень 2023 року 
Методист 

Психолог 

8 
Надавати педпрацівникам, які атестуються, методичну 

допомогу в створенні власного Портфоліо 

 

Протягом місяця 

 

Методист 

 

9 

Підготовка поточних звітів, надання інформації в 

департамент освіти області та в НМЦ ПТО згідно з 

графіками 

 

Протягом місяця 

 

Методист 

 

10 Приймати участь у засіданнях методичних комісій  
 

Постійно 

 

Методист 

11 
Оновлення і осучаснення інформації на стендах в 

методичному кабінеті та в навчальних корпусах 

 

Постійно 

 

Методист 

13 Скласти розклад занять на ІІ семестр 2022-2023н.р. До 10.01.2023 Методист 
 

Методист      Сурган Н.В. 

  «Затверджую» 
                                                                                                    

Директор ТПГЛ                    С. Ф.Сайфієв  
 

 

  «Затверджую» 
                                                                                                    

Директор ТПГЛ                    С. Ф.Сайфієв  
 

 


