МЕТОДИЧНА РОБОТА
№
п/п

Зміст роботи

Дата
виконання

відповідальний

1

Організувати роботу педагогічного
колективу над єдиною методичною
проблемою:
– Розвиток пізнавальної активності і
самостійності учнів, формування у них
навичок самоосвіти та самореалізації,
усвідомлення необхідності освіти
упродовж всього життя

протягом
року

Педагогічний
колектив

2

Провести засідання педагогічної ради
на яких розглянути:
2.1.
- Вибори секретаря педради.
- Проблеми формування мотивації
навчальної діяльності учнів за
сучасних умов;
- обговорення та затвердження
інформації про педагогічне
навантаження викладачів на
2017-2018 навчальний рік;
- обговорення та затвердження
плану роботи навчального закладу на
2017-2018 навчальний рік
- про затвердження обов’язків та
розпорядку роботи ліцею;
- завдання цивільного захисту ліцею
на 2017-2018н.р;
- методичні рекомендації міністерства
освіти та управління освіти про
початок 2017-2018н.р.
2.2
- Аналіз виконання рішень попередніх
педрад;
Національно – патріотичне
виховання як засіб
становлення сучасного
українця, адаптованого до нових умов
життя»
- аналіз результатів вивчення
нового контингенту;
- аналіз якості знань учнів І курсу та
завдання педагогічного колективу з
усунення прогалин у знаннях учнів;

серпень

Директор, зас.
директора,
методист,
ст. майстер

жовтень

Директор, зас.
директора,
методист

Відмітка
про
виконання

- про атестацію педагогічних
працівників
2.3
- Активізація пізнавальної
діяльності майбутніх кваліфікованих
робітників у навчально-виробничому
процесі ліцею.
2.4
- Аналіз виконання рішень попередніх
педрад;
- моніторинг навчальних досягнень
учнів за І семестр 2017-2018н.р;
- аналіз внутріліцейного контролю за І
семестр
- стан ведення навчальної документації
2.5
- Аналіз виконання рішень попередніх
педрад;
- Формування знань, умінь та навичок
учнів на основі самостійної
пізнавальної діяльності на уроках
теоретичного навчання
- Презентація з досвіду роботи
викладачів: застосування освітніх
технологій на уроках
2.5
- Аналіз виконання рішень попередніх
педрад;
- .Профілактика шкідливих звичок.
Застосування сучасних педагогічних
технологій у формуванні здорового
способу життя
- стан побуту, харчування, медичного
обслуговування та оздоровлення учнів.
2.6
- Аналіз результатів Державної
кваліфікаційної атестації
- про перевід учнів на наступний курс
- виконання плану підвищення
кваліфікації педагогічних працівників;

грудень

Директор, зас.
директора,
методист

січень

Директор, зас.
директора,
методист

березень

Директор, зас.
директора,
методист
Викладачі

травень

Директор, зас.
директора,
методист

Червень

Директор, зас.
директора,
методист,
керівники
методичних
комісій

3

Провести інструктивно-методичні
наради:
3.1
- Організація навчально - виховної
роботи згідно з новими Державними
стандартами та навчальними планами
на 2016-2017н.р.;
- про проведення діагностичних
перевірочних робіт
- про єдині вимоги до ведення
журналів теоретичного і виробничого
навчання;
- сучасні вимоги до планування
виховної роботи .
3.2
- Про шляхи реалізації науково –
методичної проблеми
- Про організацію роботи з питання
працевлаштування випускників;
- про організацію виробничої практики
учнів на виробництві,
виконання пробних кваліфікаційних
робіт;
- про організацію роботи з учнями
соціально – незахищених категорій
3.3
- Про вивчення системи роботи
педагогічних працівників, які
атестуються
- постановка техніки на зберігання;
- про підготовку та проведення
предметних олімпіад;
- про проведення місячника
превентивного виховання
3.4
- Про порядок завершення І семестру
2017-2018 н. р.
- про підсумки проведення внутрішніх
олімпіад із загальноосвітніх предметів
- про результати проведення
директорських контрольних робіт
(2 курс)
- про організацію змістовного дозвілля
та відпочинку учнів під час зимових
канікул;

вересень

заст. директора
методист,
ст.. майстер

жовтень

заст. директора
методист,
ст.. майстер

листопад

заст. директора
методист,
ст.. майстер

грудень

заст. директора
методист,
ст.. майстер

3.5
- Про взаємовідвідування відкритих
уроків, заходів; аналіз та вироблення
рекомендацій
- порядок проведення ЗНО у 2018році;
- організація роботи з профілактики
правопорушень, виховання
толерантності;
3.6
- Про розгляд атестаційних матеріалів
педагогічних
працівників,
які
атестуються;
- методичний супровід
профорієнтаційної роботи;
– про порядок проведення Державної
підсумкової атестації, Державної
кваліфікаційної атестації;
- замовлення та виписка документів
про освіту;
- про працевлаштування та соціальний
захист учнів пільгових категорій.
3.7
- Про спільну роботу класних
керівників та практичного психолога з
учнями «групи ризику»;
- ефективність використання
навчальних кабінетів, майстерень,
лабораторій для підвищення якісного
потенціалу уроку
- про організацію роботи з
попередження травматизму
3.8.
– про вдосконалення режиму праці і
відпочинку учнів, забезпечення
охорони і безпеки їх роботи під час
літніх канікул
- ознайомлення викладачів з листами,
методичними рекомендаціями, щодо
закінчення навчального року,
навчальною літературою

лютий

заст. директора
методист,
ст.. майстер

березень

заст. директора
методист,
ст.. майстер

квітень

заст. директора
методист,
ст.. майстер

травень

заст. директора
методист,
ст.. майстер,
інженер з охорони
праці

січень

4

Провести педагогічні читання на тему:
«Психолого – педагогічні причини
неуспішності учнів та способи їх
подолання»

5

Оформити постійно діючу педагогічну
виставку дидактичних матеріалів,

протягом
року

методист,
психолог,
викладачі,
майстри в/н
заст. директора
методист

6

7

виготовлених викладачами та
майстрами в/н в процесі роботи над
індивідуальною методичною
проблемою
Узагальнити та рекомендувати для
впровадження досвід роботи викладача
професійно – теоретичної підготовки
Гарбуза В.Л.
Організувати роботу
- Школи підвищення педагогічної
майстерності викладачів і майстрів
в/н
- Творчої лабораторії «Пошук»

протягом
року
щомісяця

заст. директора
методист
методист

