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І. ВСТУП 

 

Підсумки роботи педагогічного колективу Ізюмського професійного 

ліцею за 2011-2012 навчальний рік  

та основні напрямки діяльності на 2012-2013 навчальний рік 
 

Керуючись Конституцією України, Законами України, Указами Президента 

України, рішеннями Уряду України, органів управління освіти всіх рівнів з питань 

освіти та виховання учнів, Статутом ліцею, педагогічний колектив ліцею у 2011-

2012 навчальному році  виконав завдання поставлені  перед собою та досяг значних 

успіхів. 

Згідно річного плану роботи ліцею та на виконання і реалізацію Законів 

України „Про освіту‖, ‖Про загальну середню освіту‖, «Про професійно- технічну 

освіту»  педагогічний колектив продовжив роботу над єдиною методичною 

проблемою ліцею, зокрема «Створення оптимальних умов для навчання, розвитку та 

становлення, творчої особистості кваліфікованого робітника,  конкурентоздатного 

на ринку праці», а також утвердження таких змістових ліній: ціннісне ставлення до 

суспільства і держави, ставлення до сім’ї, родини, людей, до природи, ціннісне 

ставлення до себе, до праці, до мистецтва. 

Педагогічний колектив, працюючи над рішенням цієї проблеми, спрямовував 

свою діяльність на підвищення рівня навчально-виховної роботи, укріплення 

навчально-матеріальної бази, впровадження в навчальний процес елементів 

самоврядування. 

В минулому 2011 - 2012 навчальному році  виконані основні показники: 

- випуск та працевлаштування випускників; 

- виконано державний план замовлення на новий навчальний рік; 

- підготовлені та відремонтовані всі навчальні класи, майстерні, їдальня, 

тощо; 

- своєчасно отримані та підписані паспорти готовності ліцею до нового 

навчального року; 

- виконані всі навчальні плани та програми з усіх предметів та професій з 

урахуванням ущільнення та внесення змін до графіку навчального процесу, 

зробленого  згідно ліста МОН,молоді та спорту від 26.08.11 № 1/9-648 та 

телефонограми ГУОН «Щодо організації навчально –виробничого процесу 

у ПТНЗ у 2011-2012 н.р» у зв’язку з проведенням Євро-2012. 

За результатами обласного огляду готовності навчальних закладів  до нового 

2011-2012 навчального року та роботи в осінньо – зимовий період ліцей посів перше 

місце серед ПТНЗ Харківської області. 

Своєчасно вирішувалися питання соціального захисту учнів та працівників 

ліцею. 

Педагогічним колективом  ліцею проведено певну роботу щодо збереження й 

розвитку ліцейної мережі. У 2011-2012 навчальному році в ліцеї навчалося 666 учнів 

(станом на 01 вересня 2011 року), у тому числі  :  

- 237 учнів 1 курсу; 

- 166 учнів 2 курсу; 

- 149 учнів 3 курсу; 
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- 65 учнів 4 курсу; 

- перевідний контингент на базі  ПЗСО – 49 учнів. 

Прийом учнів у минулому навчальному році базувався на державному 

замовленні та ліцензії, виданої  МОН України, з урахуванням обсягу відповідних 

професій.  

Прийом учнів на навчання до ліцею проводився відповідно до Правил 

прийому до ліцею, що розроблені  згідно з Типовими правилами прийому до ПТНЗ 

України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 28.05.98р. 

№191. 

На навчання до ліцею приймаються учні на базі повної загальної середньої 

освіти та на базі базової загальної середньої освіти  з отриманням повної загальної 

середньої освіти. 

Виконання державного замовлення по підготовці кваліфікованих робітників – 

це питання нашого існування як навчального закладу. 

Формувалось держзамовлення за договорами і заявками підприємств, установ 

м. Ізюм та Ізюмського району.  

План державного замовлення  виконано на 102%. 

Навчання здійснюється за 11 професіями, передбаченими в ліцензії ліцею, у 

тому числі -  9 суміщених, а саме:  

- муляр, штукатур ; 

- токар, слюсар з ремонту автомобілів; 

- слюсар з ремонту автомобілів, електрозварник ручного зварювання ; 

- слюсар електрик з ремонту електроустаткування, електрогазозварник; 

- кухар, кондитер; 

- електрогазозварник; 

- кухар; 

- оператор комп’ютерного набору, агент з постачання, конторський службовець 

(бухгалтерія); 

- столяр. 

 Пріоритетним напрямом підготовки кваліфікованих робітників в Ізюмському 

професійному ліцеї залишається машинобудування.  

У 2011-2012 н.р. в ліцеї нараховувалось 26 комплектів навчальних груп.  

Середня наповнюваність учнів у навчальних групах  складала – 26 чоловік.  

Протягом року із ліцею  вибуло 271 учень: випущено із ліцею  – 226 учнів, 

відраховано з різних причин – 45 чол.,  

у тому числі : 

- на навчання в ВНЗ – 6 чол.; 

- у ВЗОШ -6 чол.; 

- призив до збройних сил України – 1 чол.;  

- працевлаштування – 2 чол.; 

- переведені  до інших ПТНЗ міста та області – 3 чол.; 

- повернулися до навчання в ЗОШ міста та району - 4 чол.; 

- в зв’язку з переміною місця мешкання – 6 чол.; 

- за власним бажанням - 17 чол. 

Отримали дипломи кваліфікованого робітника  224чол. (99,1%).  

Отримали свідоцтво – 2 чол. (0,9%). 
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Стабільність прослідковується  на результатах навчання. Дипломи з відзнакою 

у 2011р. отримали 15 учнів (6,2%), у 2012р. отримали 14учнів (6,2%). Отримали 

підвищений розряд – 11 учнів (4,2%), нижче встановлені розряди – 2 чол. (0,9 %). 

В 2011-2012 навчальному році дві і більше професії отримало 157 учнів 

(69,5%). 

Отримали атестати – 142 учня (62,8 %). 

Перевідний контингент учнів Ізюмського професійного ліцею станом на 

01.07.2012р. складає  401 чол., з них  навчається на основі базової загальної 

середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти - 375 учнів, на базі 

повної загальної середньої освіти - 26 учнів,  що складає відповідно 93,5%  та 6,5% 

від загальної кількості учнів.  

Працевлаштоване на підприємства міста і району 162 випускника,  призвано 

до Збройних Сил України 14 випускників, навчається в ВНЗ та технікумах 33 чол. 

Процент працевлаштування випускників складає 94,7 %. 

Ефективно здійснювалася кадрова політика. На 01 вересня 2012 року ліцей 

був оптимально укомплектовано педагогічними кадрами та обслуговуючим 

персоналом. Штатний розклад налічував 10 одиниць адміністративно - 

управлінського персоналу, 34 викладача, 35 майстрів виробничого персоналу, 46 

одиниць  адміністративно-господарського та облікового персоналу. 

За кваліфікаційними характеристиками та педагогічними званнями в ліцеї 

працювали: спеціалістів - 4 чол.(11,8%);  викладачів 2-й категорії – 8 чол.(23,5%); 

викладачів 1-й категорії - 18 чол.(52,9%); викладачів вищої  категорії – 4 

чол.(11,8%); майстрів виробничого навчання 9-го розряду - 6 чол.(17,1%);  10 

розряду - 6 чол.(17,1%);  11-го розряду - 3 чол.(8,6%);  12 розряду - 19 чол.(54,3); 

майстер 1 категорії - 1 чол. 

Взагалі по ліцею більш  половини (61%) педагогічних працівників мають 

високі кваліфікаційні категорії («спеціаліст вищої категорії», «спеціаліст першої 

категорії», 12 тарифний розряд). 

Більшість педагогічних працівників  - 56,5% мають стаж роботи більш 10 

років, 23,2% - від 5 до 10 років. Середній педагогічний стаж педпрацівників складає 

13 років. 

85 % від загальної кількості педагогічних працівників мають вищу освіту на 

pівнi спеціаліста, магістра. 

Плинність кадрів у ліцеї  за 2011/2012 навчальний piк складає 1,6% (2 

робітника звільнені за власним бажанням). 

Базова освіта практично всіх керівників , викладачів і майстрів виробничого 

навчання відповідає займаним посадам , предметам , що викладаються або профілю 

професій , підготовка з яких здійснюється в ліцеї. 

Адміністрацією ліцею створено необхідні умови для підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ліцею. Своєчасно 

здійснюється атестація педагогічних працівників.  

У березні 2012 року проведено чергову атестацію педагогічних працівників: 

на підтвердження кваліфікаційної категорії –  28  педагогічних працівників; на 

підвищення кваліфікаційної категорії –  17  педагогічних працівників. 

На підставі рішення атестаційної комісії ІІІ рівня при Головному управлінні 

освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (протокол від 

06.04.2012 № 3) Жерліциній А.М., викладачу спецтехнології присвоєно 



 6 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; Шеремету Євгенію 

Борисовичу, майстру виробничого навчання присвоєно педагогічне звання «майстер 

виробничого навчання І категорії». 

В ліцеї налагоджений контроль та заохочення постійної роботи щодо 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників (планової та позапланової). 

Особлива увага приділялася розвитку творчих здібностей суб’єктів  освітнього 

процесу. Ліцей постійно співпрацює з Українською інженерно – педагогічною 

академією та з Донецьким інститутом післядипломної освіти інженерно - 

педагогічних кадрів щодо підготовки та перепідготовки  педагогічних працівників. І 

як результат, згідно графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

ліцею у 2012 році 13 викладачів  та 30 майстрів виробничого навчання ліцею 

пройшли курси підвищення кваліфікації , які були організовані ДІПДО ІПК на базі 

ліцею. 

В Української інженерно - педагогічної академії  навчається без відриву від 

виробництва 3 працівника ліцею. 

Ліцей має повний перелік навчально-виробничих майстерень з усіх професій, 

за якими ведеться підготовка учнів.  

Основна діяльність у формі первинної професійної підготовки, курсової 

підготовки здійснюється на підставі ліцензій серії АВ № 048355, виданої Державою 

акредитаційною комісією 21.04.2006 р. (протокол №58 ДАК  20.12.2005р., наказ 

МОН України 26.12.2005р. №2332-Л). Термін дії ліцензії до 2014 року.  

Ліцензований обсяг первинної підготовки становить 690 чол.  

Назви  професій,  за  якими  здійснюється підготовка  кваліфікованих 

робітників, відповідають державному класифікатору професій (ДК 003-93). 

Свідоцтво про атестацію видане 03.10.08 , термін його дії до 24.02.14. 

Ліцей розташований в двох навчальних корпусах. Навчальний корпус по вул. 

Л.Чайкіної, 24 та корпус, переданий ліцею в довгострокову  оренду по вул. 

Шевченка, 27. Проектна потужність - 780 чоловік, загальна площа приміщень 6494м 

. В навчальних корпусах знаходиться 24 навчальних кабінети (у т.ч.: професійно-

теоретичної підготовки – 11, загальнотехнічної підготовки – 2 та загальноосвітньої 

підготовки – 11),  6 лабораторій, 12 навчально-виробничих майстерень. Є спортивна 

та актова зали, бібліотека з читальним залом, адміністративно-господарчі 

приміщення, ідеальна, музей історії ліцею, який протягом останніх років займає 

призові місця на обласному рівні. З загальної кількості кабінетів суміщених - 9. 

Суміщення кабінетів проводиться із предметів, що споріднені за профілем та мають 

малу кількість годин згідно робочих навчальних планів. 

Один з основних напрямів роботи ліцею – модернізація навчальних кабінетів і 

майстерень.Змістовність та естетичність – такі підходи щодо оформлення всіх 

приміщень ліцею.  

Усі приміщення ліцею мають задовільний санітарно – технічний стан. 

Протягом 2011-2012 н.р. в них виконані необхідні ремонтні роботи за рахунок 

позабюджетних надходжень та спонсорської допомоги, а саме:  

- заміна вікон на металопластикові у їдальні, кабінеті відділу кадрів; 

- проведено ремонт у тренажерної залі та коридорах в підвальному 

приміщенні; 

- проведено ремонт м’якої покрівлі зварювальної майстерні; 

- проведено ремонт газозварювальної майстерності; 
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- поточний ремонт туалетних кімнат; 

- поточний ремонт усіх навчальних кабінетів, майстерень та лабораторій, 

спортивної зали та актового залу; 

- здійснено ремонт інженерних мереж (системи опалення, зливу, 

водопостачання, вентиляції); 

- встановлення пожежної сигналізації; 

- ремонт коридорів та сходин всіх поверхів навчальних корпусів; 

- проведено ремонт зовнішнього та внутрішнього освітлення. 

Здійснені конструктивні заходи з підготовки ліцею до роботи в осінньо– 

зимовий період. Створено комфортні умови для навчання , виховання та розвитку 

учнів. 

Педколективом ліцею ведеться робота по методичному та технічному 

оснащенню кабінетів. Наявна навчально-матеріальна база в ліцеї дозволяє 

організувати i здійснювати навчальний процес у повному обсязі програм підготовки 

з кожного предмету i професії. 

З метою підвищення якості професійно-теоретичної та практичної підготовки 

учнів в ліцеї ведеться робота по оснащенню лабораторії будови автомобіля, 

майстерень штукатурних та плиточних робіт, лабораторії будівельного 

матеріалознавства, ведуться роботи з реконструкції зварювальних майстерень та 

лабораторії ТО автомобіля. 

Завдяки співдружності адміністрації профспілкової організації в 

педагогічному колективі панував необхідний  гарний психологічний мікроклімат, 

який   сприяв відповідальному становленню працівників до результатів своєї праці. 

Запроваджена оптимальна система раціонального використання робочого часу 

працівників ліцею протягом робочого дня та в канікулярний період. 

Навчально-виробничий процес в ліцеї проводиться згідно навчальних планів. 

Всі вони складені у відповідності до вимог державних стандартів, та  наказу 

Міністерства освіти і науки України  №834 від 27.08.2010 р. "Про затвердження 

типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню" і 

погоджені з підприємствами-замовниками кадрів та затверджені в установленому 

порядку.  

Навчально – виробничий та виховний процес організований відповідно до 

чинних нормативних документів та державних стандартів професійно-технічної 

освіти. Своєчасно складаються і виконуються необхідні плани навчальної, 

виробничої, методичної, виховної роботи. Оновлена і впроваджена навчальна та 

програмна документація , що  враховує сучасні вимоги .   

За наслідками навчально –виховної роботи та державної підсумкової атестації 

ліцей має високий рейтинг в освітньому просторі міста Ізюм та Харківської області. 

Так, за результатами участі в обласних олімпіадах, професійних конкурсах та 

виставках дидактичних матеріалів, учні та працівники ліцею посіли  такі місця: 

Олімпіада з загальноосвітньої підготовки: 

Учень ліцею Федь Сергій ( група АТ-309) став призером обласної олімпіади з 

історії (підготував  викладач  Носачов В.Г.); 

 українська мова –4 місце (Федь Сергій, група АТ-309, викладач  

Ошурко Н.О.); 

 основи правознавства –6 місце (Фартушний Сергій, група М1-310, 

викладач  Градова О.В.). 
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 хімія  -  місце  (Евдокименко В’ячеслав, група СЕ-310, викладач  

Балугян Т.В.); 

 інформатика  -  11 місце  (Кокляр Ірина, група КС-311, викладач  

Гудков Б.В.); 

 фізика  -  11 місце (Евдокименко В’ячеслав, група СЕ-310, викладач  

Балугян Т.В.); 

 математика  -  13 місце (Чорна Олена, група К1-309, викладач  

Бреус  В.М.). 

За загальною сумою набраних балів учні ліцею мають 2 командне місце у 

рейтингу, що вказує на наявність ефективної роботи з обдарованими учнями та 

відповідальне становлення до підготовки учнів до олімпіад. 

Отже, можна зробити висновок, що підготовка учнів до олімпіад значно  

покращилася. Слід відзначити, що в порівнянні з минулим роком покращилися 

результати ліцею на 12 балів. 

У рамках обласних олімпіад з базових дисциплін загальноосвітньої підготовки 

та конкурсів фахової майстерності серед учнів ПТНЗ  проводились обласні 

виставки-конкурси дидактичних матеріалів  за темою «Оновлення змісту 

професійно-технічної освіти в контексті впровадження державних стандартів ПТО». 

На жаль, дидактичні матеріали викладачів ЗОП ліцею мають загальний рейтинг 

лише 28. 

Так, у конкурсі дидактичних матеріалів з загальноосвітньої підготовки ліцей 

має: 

 основи правознавства – 4 місце (викладач Градова О.В.). 

 українська мова і література  –  28 місце (викладач Ошурко Н.О.); 

 математика –   25 місце (викладач Антонова І.Б.); 

 біологія –   14 місце (викладач Черкашина Н.В.) ; 

 фізика  – 21 місце (викладач Балугян .В.); 

 історія України – 31 місце (викладач Носачов В.Г.); 

 інформатика  – 32 місце (викладач Гудков Б.В.). 

У конкурсі  П. Яцика учні ліцею Водолазська Аліна (група К2-309) посіла 6 

місце, Посікун Людміла (група К-310) -  27 місце (викладач Ошурко Н.О.). 

У конкурсі знавців української мови  им.Т.Г.Шевченко учень ліцею Федь 

Сергій ( група АТ-309) посів 4 місце  (підготувала  викладач  Ошурко Н.О.). 

На жаль, у обласних конкурсах професійної майстерності учні ліцею в цьому 

навчальному році не мають призових місць. Із професії   «Електромонтер з ремонту 

та обслуговування електроустаткування» учень ліцею має останнє  місце  в конкурсі 

фахової майстерності.  

Заступнику директора з НВР Солов’ю О.В. , ст. майстрам Філатову О.Ф. та 

Браженко М.І. необхідно посилити роботу в цьому напрямку і більш ретельно, 

якісно  готувати учнів до конкурсів професійної майстерності. 

Моніторинг успішності учнів вказує на стабільну динаміку зросту.  
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*(середній бал з предметів загальноосвітньої / професійно-теоретичної підготовки) 

Загальна успішність за навчальний рік складає  99,7 %, при якості знань 32%.  

135 учнів мають оцінки вище 7 балів. 

Навчальний рік показав, що рівень знань учнів є таким: 
 І курс II курс III курс 

 Успішність Якість Успішність Якість Успішність Якість 

Природничо-

математичний цикл 

96,1% 21,3% 97% 22% 97% 24% 

Суспільно-

гуманітарний цикл 

97,2% 29,7% 97,5% 30,2% 98% 31% 

Фізична культура та 

«Захист Вітчизни» 

98% 41% 98,5% 42,3% 99% 44,7% 

Предмети 

професійно - 

теоретичної 

підготовки 

99,1% 43,5 % 99,2% 43,8% 99,3% 44,4% 

 

Виробниче навчання та виробнича практика відбувається згідно з графіком 

навчального процесу. Учні проходять практику на  62 підприємствах міста і району, 

всі вони були забезпечені необхідними робочими місцями.  

Адмiнiстрацiєю ліцею систематично проводились рейди з перевiрки ведення 

лiцеїстами щоденникiв, зовнiшнього вигляду учнiв , своєчасного приходу учнiв на 

навчання.  

Методична робота в Ізюмському професійному ліцеї проводиться відповідно 

Положенню про методичну роботу в ПТНЗ. 

Методична  робота спланована річним планом і підпорядкована методичній 

темі ліцею.В ліцеї діє вісім методичних комісій, мета та завдання яких були 

направлені на досягнення загально методичної теми ліцею, а саме: 

- викладачів предметів суспільно-гуманітарного циклу; 

- викладачів предметів природничо – математичного циклу; 

Професія 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 

ср.б якість ср.б якість ср.б якість 

Муляр, штукатур 5,5 12% 4,93 2,3% 4,9/5,75* 4,68% 

Слюсар з ремонту автомобіля, 

токар 

5,11 9,8% 4,84 12,5% 5,2/6,15 6,74% 

Слюсар з ремонту автомобіля, 

електрозварник ручного 

зварювання 

5,93 16,5% 5,53 2,5% 4,73/5,7 3,85% 

Кухар, кондитер 6,67 39,4% 7,07 25,3% 6,9/7,28 41,9% 

Слюсар-електрик з ремонту 

промислового устаткування, 

електрогазозварник 

5,37 12% 5,13 6,76% 5,08/6,3 12,9% 

Конторський службовець, 

оператор КН 

7,5 68% 8,3 72% 7,4/7,6 77,9% 

Столяр 7,16 80% 6,5 28% 6,7 40% 
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- викладачів предметів професійно-теоретичної підготовки і майстрів в/н з 

професій «муляр», «штукатур», «столяр»; 

- викладачів предметів професійно-теоретичної підготовки і майстрів в/н з 

професій «токар», «слюсар з ремонту автомобілів»; 

- викладачів предметів професійно-теоретичної підготовки і майстрів в/н 

електротехнічних  професій; 

- викладачів предметів професійно-теоретичної підготовки і майстрів в/н з 

професій «кухар», «кондитер», « бармен»―, «оператор комп’ютерного набору, агент 

з постачання, конторський службовець»; 

- викладачів кафедри фізичної культури і здоров’я та допризовної підготовки; 

- класних керівників. 

Робота над цією проблемою дозволила вдосконалити набутий досвід 

використання ефективних методів навчання, що дало можливість покращити якість 

навчального процесу. 

В організації роботи методичних комісій використовуються як традиційні,  так 

і нетрадиційні форми: доповіді, лекції,  лекції – консультації, ділові та рольові ігри, 

диспути, тренінги, виставки. 

Методична робота на навчальний рік планується на підставі аналізу діяльності 

педагогічних працівників за минулий рік у вигляді самостійного розділу плану 

роботи. 

З метою діагностичного вивчення рівня професійної компетентності 

викладачів та майстрів виробничого навчання в ліцеї здійснюється колективна та 

індивідуальна робота. 

Слід відмітити кращу роботу методичних комісій природничо- математичного 

циклу (голова комісії Черкашина Н.В.), суспільно- гуманітарного циклу (голова 

комісії Фартушна І.О.), викладачів предметів професійно-теоретичної підготовки і 

майстрів в/н з професій «кухар», «кондитер», « бармен»―, «оператор КН, агент з 

постачання, конторський службовець» (голова комісії Оноприєнко Н.М.). 

За минулий рік в ліцеї проводилась кропітка робота. В усіх кабінетах ліцею 

настінна наглядність виконана українською мовою, є дидактичний матеріал,  

розроблений з урахуванням індивідуального, диффиринцованого підходу до учнів. 

Все комплексно-методичне забезпечення постійно поповнюється та 

удосконалюється. Необхідно відзначити  в роботі методичних комісій - це 

впровадження на уроках теоретичного навчання різнорівневого підходу до 

опитування і знань учнів, методичні наробки, а також міжпредметні зв’язки при 

викладанні загальноосвітніх предметів з професійно-технічними і професійно-

технічних з виробничим навчанням. Викладачами загальноосвітніх предметів, 

професійного циклу та майстрами в/н проведено  16 відкритих уроків. 

Найкращими слід відзначити відкрити уроки, які були  проведені під час 

обласного семінару на базі ліцею викладачів природничо- математичного циклу 

викладачів  Черкашиній Н.В. та Балугян Т.В. На високому рівні прошов відкритий 

урок виробничого навчання майстра Мірошніченко С.Ф. 

На протязі 2010-2011 н.р. в ліцеї  згідно плану роботи проводилися 

різноманітні заходи: тижні предметних комісій, тижні  і конкурси фахової  

майстерності, художньої самодіяльності.  

Для покращення контролю за навчально-виховним процесом в ліцеї 

проводились тематичні перевірки. Оперативна, регулярна та поетапна діагностика 
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результативності діяльності педагогів здійснювалась різноманітними способами. 

Серед них - відвідування уроків директором ліцею (39 уроків), заступниками 

директора (понад 80 уроків), старшими майстрами (понад 60 уроків), позаурочних 

заходів, індивідуальні бесіди, консультації, тестування тощо.  

Згідно плану ліцею та графіків роботи проведені всі заплановані засідання 

педради, методичної ради, педкабінету, методичних комісій, школи передового 

досвіду.  Розроблено і проведено більше 30 нетрадиційних уроків теоретичного і 

виробничого навчання. Слід відзначити кращі розробки уроків викладачів 

Фартушній І.О., Павловій Н.В., Ковалевській О.Л., майстрів в/н Сировацької Н.М., 

Воротиленко О.Л. 

Матеріально-технічна база кабінетів та майстерень поповнилась новими 

методичними розробками, дидактичними матеріалами. 

Згідно постійно діючого графіка внутрішньоліцейного контролю та 

перевірялись виконання Закону «Про мову», виконання навчальних планів та 

програм, використання нестандартних форм навчання.  

Аналіз результатів навчально-методичної роботи у ліцеї свідчить про те, що 

всі заплановані заходи у 2011-2012 н. р. були в цілому виконані.  

Головні завдання, над якими працював педагогічний колектив ліцею: 

- організаційно-методичне забезпечення програм розвитку професійно-

технічного навчального закладу;  

- удосконалення змісту, форм та методів навчання учнів, забезпеченням 

єдності органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки 

учнівської молоді; 

- розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, 

їх загальної культури, створенням умов для їх професійного вдосконалення; 

- інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, 

педагогіки, психології, інформуванням про досягнення науки і техніки, передового 

педагогічного та виробничого досвідів; 

- удосконалення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій.  

Тобто, діяльність методичної служби ліцею була спрямована на підвищення 

якості навчального процесу через професійний ріст педагогічних працівників, 

поповнення КМЗ предметів та професій шляхом впровадження інформаційно - 

комп’ютерних технологій. 

Для реалізації єдиної методичної проблеми методичними комісіями 

впроваджувалися активні форми роботи, які сприяли творчому пошуку, зростанню 

педагогічної майстерності . 

У 2011 році 17 педагогічних працівників ліцею пройшли навчання за 

освітньою програмою "Intel. Навчання для майбутнього‖ та отримали відповідні 

Сертифікати.  

За результатами обласного огляду – конкурсу методичної роботи ліцей має 10 

рейтинг з 47 ПТНЗ області. 

В ліцеї триває робота з удосконалення дидактичної оснащеності навчання, з 

його змін і доповнень відповідно до змін у робочих навчальних планах і програмах, 

у системі оцінювання навчальних досягнень учнів. Для прозорості , підвищення 

контрольованості цієї діяльності складені і оновлюються паспорти комплексного 

методичного забезпечення предметів і професій , тематичні і поурочні папки , в яких 
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за допомогою карток КМЗ кожного уроку удосконалюється систематизація 

дидактичного матеріалу. 

Досить високий рівень дидактичного забезпечення навчання обумовлений 

ефективною методичною роботою педагогічних працівників. Значна робота в цьому 

напрямку проведена викладачами Ковалевською О.Л., Павловою Н.В., Черкашиною 

Н.В., Марюхіною В.І., Ошурко Н.В., майстрами Сухомлін С.Г., Шеремет Є.Б., 

Шовкопляс В.І.  

Досвід роботи по оснащенню кабінету технології зварювальних робіт показав 

і можливість розробки власними силами стендів, і можливість накопичення та 

використання електронних засобів навчання. Вже ведеться робота розробці 

подібних стендів в кабінеті  ОП . 

Ліцей взяв участь в проведенні І (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу 

веб-сайтів професійно-технічних навчальних закладів у Харківській області. Було 

поновлено зміст веб- сайту ліцею, покращено його оформлення. Значну роботу в 

цьому напрямку виконали  методист ліцею Жерліцина А.М. ,  викладач Гудков Б.В. 

та  майстер в/н Жерліцина Т.В.  

Виховна робота в Ізюмському професійному ліцеї  здійснюється згідно 

річного плану роботи, на основі якого складаються щомісячні плани. 

Основна мета виховної роботи — забезпечення органічної єдності навчальної 

та позаурочної діяльності учнів, виховних центрів ліцею, сім'ї і громадськості, 

розвиток творчих здібностей дітей, організація диференційованої роботи з ними. 

Виховна робота в ліцеї включає у себе календарні, традиційні свята, конкурси, 

виконання ряду державних програм. 

Щоп’ятниці проводяться виховні години, раз у місяць зведені виховні години 

на актуальні теми сьогодення. 

Протягом навчального року в ліцеї працюють гуртки технічної творчості, 

художньої самодіяльності, спортивні секції та предметні гуртки. 

На протязі навчального року в Ізюмському професійному ліцеї 

використовуються різні форми і методи роботи педагогічного колективу з 

удосконаленням виховання учнівської молоді, подолання негативних проявів у 

молодіжному середовищі, роль у цьому процесі класних керівників, практичного 

психолога та ради учнівського самоврядування.  

Різноманітністю форм , широким охопленням учнів , актуальністю та щирістю 

заходів , результативністю визначається  виховна робота  особливо в плані 

національного , правового виховання. 

В ліцеї в минулому навчальному році було проведено: 

- Святкування Дня захисника Вітчизни (зустрічі з ветеранами Великої 

Вітчизняної війни; підготовлено стінні газети).  

- Проведені  екскурсії до музею   ліцею для учнів І курсу та які навчаються на 

базі повної загальної освіти. 

-  До Дня Партизанської слави  проведено військовий похід  до   берегу р. С. 

Дінець,  в якому взяли активну участь всі навчальні групи ліцею. 

- Проведено урочисті  лінійки,   присвячені визволенню   України, Ізюмщини   

від німецьких загарбників. Учні груп КС – 311 та К – 311, брали активну участь у 

підготовці заходу. 

- Проведено  урочисту лінійку, присвячену пам’яті  В.Трофімова. 
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- Заходи до 23 -ї річниці виведення радянських військ з Афганістану (години 

спілкування, святковий концерт для  воїнів – інтернаціоналістів, працівників  та 

учнів ліцею). 

- Проведено години спілкування учнів з ветеранами ВВ війни. 

- Представниками учнівської ради організовано покладання квітів до 

меморіалу на г. Кремянець. 

- Організований святковий концерт до Дня Перемоги для ветеранів, 

працівників та учнів ліцею. 

Слід відзначити найбільший вклад в підготовку до цих заходів  учнів 

навчальних груп : М – 311 (майстри Біцман В.М., Крівцов А.П.), АЗ – 311 

(керівники групи Боклаг С.М., Попірний А.П., Сергєєва В.Л.), КС – 311 (майстри 

Бєлоусюк Т.В. , Коваленко Н.О.), К-311(керівники групи Воротиленко О.Л., 

Гордієнко А.М., Градова О.В.), М1 – 310 (керівники групи Шеремет Є.Б., Семеренко 

А.М., Балугян Т.В), , АТ – 310 (майстер Сухомлин С.Г., кл.керівник Черкашина 

Н.В.), К – 310 (керівники групи Жданюкова О.П., Забашта В.В.), СЕ – 310 

(керівники групи Приходько С.М., Фартушна І.О.), М – 309 (керівники групи 

Дудник В.П., Стовпак Л.І.), К – 111 (майстер Сировацька Н.М.). 

В бібліотеці ліцею систематично проводились  тематичні виставки, виховні 

години для учнів навчальних груп. 

Національно-патріотичне виховання в ліцеї  має системний характер і займає 

значне місце. У всіх навчальних групах  є обов'язковими виховні години, на яких 

вивчаються символи, обереги України, основні закони нашої держави. Майстрам в/н 

та класним керівникам на початку семестру була запропонована тематика: "Свою 

Україну любіть", "Політична культура молодої людини", "Прапор, герб - ознаки 

держави", "Я - громадянин України"та ін. В цьому напрямку необхідно відзначити 

роботу класних керівників Ковалевської  О.Л., Черкашиної Н.В., Павлової Н.В., 

Фартушної І.О.  

З метою формування високої патріотичної свідомості, національної гідності 

ліцеїстів проводяться тижні мови, круглі столи, присвячені актуальним питанням 

історії України, її культури, святкування ювілейних та пам’ятних дат.  

Особливо велику роботу проводить музей ліцею, який є діючим центром 

національно-патріотичного  виховання учнів. Тут зібрано багато матеріалів, які 

використовуються під час проведення виховних заходів як в навчальних групах, так 

і в ліцеї. В минулому навчальному році музей відвідали всі навчальні групи. 

На жаль, в цьому році послаблено роботу гуртка «Пошук», який призваний 

систематично поновлювати експозиції музею новими матеріалами. В цьому 

напрямку необхідно посилити роботу бібліотекарям ліцею Якімовій В.О., 

Бондаренко І.І., викладачам  суспільно - гуманітарного циклу, учнівському 

самоврядуванню. 

Робота колективу з превентивного і правового виховання підростаючого 

покоління спрямована на  запобігання протиправних дій серед  підлітків. 

Система правового виховання в ліцеї базується на правових актах і 

документах, таких як Конституція України, Конвенція про права дитини, Декларація 

прав дитини, Кодекс про шлюб та сім'ю, Закон України "Про охорону дитинства", 

Указ Президента України "Про Національну програму правової освіти населення" та 

ін., і включала право освітню роботу та роботу по попередженню правопорушень. 
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Правоосвітня робота здійснювалась під час уроків та в позаурочний час і 

охоплювала як учнів, так і їхніх батьків. 

Традиційними у ліцеї стали:  

- зустрічі учнів із працівниками правоохоронних органів;  

- проведення виховних годин з правової тематики;  

-  зустрічі з представниками соціальної служби. 

Другою важливою складовою частиною ліцейної системи правового 

виховання є робота по попередженню правопорушень. Вона здійснюється через 

організацію діяльності штабу з профілактики та попередження правопорушень, 

правової комісії "Захист прав учнів" учнівського самоврядування, роботу 

батьківських комітетів, а також через координаційну роботу ліцею та міських служб 

і кримінальної міліції у справах неповнолітніх. 

Постійно функціонує тематична виставка правової літератури в бібліотеці 

ліцею. Освітня робота учнів здійснюється також і в позаурочний час через ряд 

позакласних заходів. Систематично проводяться виховні години "Наші права й 

обов'язки". Почав працювати правовий гурток «Феміда», який очолили викладачі 

історії та правознавства Носачов В.Г., Градова О.В. 

Правова освіта серед батьків здійснюється через роботу класних керівників та 

майстрів виробничого навчання, та проведення загальних заходів. Питання правової 

тематики розглядалися на батьківських зборах. Активно працює штаб з 

профілактики правопорушень. Але, на превеликий жаль, в ліцеї є учні, які скоїли 

правопорушення в цьому навчальному році. За учнями своєчасно були закріплені 

громадські вихователі, які системно проводять профілактичні роботу як з батьками, 

так и учнями. Рецидивів не було скоєно.   

В плані превентивного виховання дійову роботу показали такі майстри 

виробничого навчання та класні керівники,  як Сухомлин С.Г., Черкашина Н.В., 

Приходько С.М., Фартушна І.О., Мірошніченко С.Ф., Білоус Т.В., Фартушна Т.Г., 

Оноприєнко Н.М., Сировацька Н.М., Гордієнко А.М., Воротиленко О.Л., Градова 

О.В., Черкасов О.М., Марюхіна В.І.  

В бібліотеці ліцею організовано постійно діючу книжкову виставку на 

правову тематику «Закон і ти». Питання профілактики правопорушень та шкідливих 

звичок серед учнів були обговорені на класних батьківських зборах в усіх групах.  

В цілому ця робота носить системний і цілісний характер, дозволяє  значною 

мірою впливати на виховання особистості учня, запобігати порушенню правових 

норм. 

У ліцеї  постійно проводяться заходи, що сприяють вихованню бережливого 

ставлення до довкілля. Систематично ведуться рейди по прибиранню території 

ліцею та міста, десанти з підготовки ліцею до осінньо-зимового, весняно-літнього 

сезонів. 

У проведенні акції з благоустрою «За чисте довкілля» взяли участь 400 учнів 

та 98 працівників ліцею. Здійснювалося прибирання території ліцею та закріпленої 

території по вул. Францева (побілка дерев та бордюрів, обрізка дерев та кущів, вивіз 

сміттєзвалищ, посадка квітів). 

В цьому році колектив ліцею брав участь в громадських роботах по 

демонтажу та будівництву паркану в міському парку. Необхідно відзначити роботу 

таких майстрів, як Шеремет Є.Б., Біцман В.М., вони організували учнів навчальних 
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груп та самі брали активну участь в роботах.  За роботу учні отримали матеріальну 

допомогу на суму 11000 грн. 

З питань формування соціальної активності та громадської відповідальності 

протягом навчального року ліцей брав участь у громадських роботах по 

прибиранню території міста Ізюму. 

Силами працівників та учнів навчальних груп проведено ремонтно - 

будівельні роботи в приміщенні ліцею: 

- відремонтовано тренажерну залу; 

- спортивну залу; 

- відремонтовані коридори ліцею та ряд інших об’єктів ліцею. 

Морально-етичне виховання в ліцеї здійснюється в процесі безпосередньої 

участі учнів у виховних заходах, як в навчальних групах, так і позаурочних, 

ліцейних. Художньо-естетичне виховання здійснюється через проведення виховних 

заходів, що сприяють розвитку смаків, художніх уподобань учнів.  

Життя учнівської молоді в ліцеї - цікаве та насичене. Ліцеїсти брали участь  у 

обласних олімпіадах, конкурсах художньої самодіяльності та спортивних турнірах.  

У ліцеї створений хоровий колектив, до якого залучено близько 60 учнів та 30 

працівників ліцею. Працюють гуртки художньої самодіяльності - театральний, 

драматичний, вокальний, танцювальний, учні яких є учасниками та переможцями 

обласних  оглядів художньої самодіяльності . В гуртках задіяне понад 90 учнів 

ліцею. 

У обласних огляді художньої самодіяльності та виставці технічної творчості 

ліцей посів «Гран – при». 

З метою надання роботи щодо вивчення психологічних особливостей учнів 

системного й наукового характеру в ліцеї психологом створено консультативний 

пункт психологічної допомоги учням і батькам — «Кабінет довіри», визначаються 

їх нахили та сфери інтересів. 

Значна увага приділяється створенню україномовного середовища, плеканню 

духовного світу учнів засобами української мови та української культури, 

відбуваються свята рідної мови, Шевченківські дні. В цьому напрямку слід 

відзначити роботу літераторів Ошурко Н.О., Перевозник Н.В. 

Найбільш значні події , що відбуваються в житті ліцею, висвітлюються у 

газеті «Ліцеїст». 

В навчальних групах щотижня  проводилися виховні години з метою 

формування у учнів навички поведінки в громадських місцях, виховання поваги до 

однолітків, людей старшого віку, виховання бажання дотримуватись встановлених 

норм правил етикету, правил поведінки в ліцеї, громадських місцях і на вулиці.  

Робота з сім'єю та сімейне виховання здійснюється через діяльність учнівської 

ради, загальноліцейного батьківського комітету. Батьки є учасниками ліцейних свят, 

позакласних заходів.  

Соціально-психологічна служба забезпечує супровід навчально-виховного 

процесу, поведінки учнів, їх соціального стану та умов проживання.  

Психологічною службою ліцею проводяться як групові, так і індивідуальні 

психодіагностичні обстеження, соціально – психологічні дослідження, спрямовані 

на визначення стану вихованців, вивчення їх індивідуально – психологічних 

особливостей, а також особливостей стану навчально – виховного процесу з метою 

обрання правильної стратегії та тактики освітньо – виховної роботи в ліцеї. 
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Учням ліцею у 2011 - 2012 навчальному році була надана матеріальна 

допомога у розмірі 111034 грн.   

Учні ліцею брали активну участь у святкуванні дня міста. Виставка технічної 

творчості була визнана кращою та відзначена подякою мера міста. 

В ліцеї працює євроклуб ―Мрія‖. Члени клубу займаються дослідженням 

питань, пов’язаних з Європейським Союзом, його історією, економічним 

положенням, валютою та, звісно ж, із країнами, які його утворюють. В цьому році  

завдяки роботі кураторів Фартушної І.О. та Стовпак Л.І. робота євро клубу 

активізувалася. Традиційним стало проведення активістами євроклубу 

«Літературного кафе», тренінгів.  

Стимулюється робота учнівського самоврядування. По Програмі «Обдарована 

дитина 2008-2012р.р.» управлінням сім’ї та молоді міста вручені подарунки, подяки 

та грамоти активістам ліцею. 

Проводилась робота з учнями – сиротами : 

- своєчасно були заброньовані робочі місця для цієї категорії учнів; 

- після вручення дипломів всі випускники були працевлаштовані та отримали 

грошову допомогу у відповідному розмірі; 

- п’ять  учні ( до 18 – років) з перевідного контингенту в літку 2012 року 

оздоровлюються  в таборі відпочинку «Орлятко». 

За результатами виховної роботи в  кінці навчального року для 40 кращих 

учнів ліцею, переможців конкурсів професійної майстерності , олімпіад з 

загальноосвітніх предметів, конкурсів   була організована екскурсія до 

«Славяногірської лаври» міста Славяногірськ.  

За звітний період учням ліцею було виплачено: 

- матеріальної допомоги в розмірі  69533,08 грн.; 

- премії – 5718,98 грн. 

- видано 14 учням-сиротам : 

- на придбання літератури 4800 грн.; 

- при працевлаштуванні 6102 грн.; 

- на оздоровлення 14808 грн.; 

- поповнення гардеробу – 4335 грн.; 

- на харчування 109516 грн.; 

- на харчування учнів з малозабезпечених родин  витрачено 286076 грн.  

Багато уваги приділяється в ліцеї вихованню здорового способу життя. 

Робота з фізичного виховання була спрямована на виконання цільової 

комплексної програми ―Фізичне виховання – здоров’я нації‖ під девізом ―Спорт 

протягом життя‖. 

В минулому навчальному році було проведено:  

-  день фізичної культури та спорту; 

-  спартакіади  з міні – футболу та волейболу ; 

-  спортивне свято «Козацькі розваги» до Дня Українського козацтва;  

- змагання «Спритні, дужі, не байдужі» до Дня Національної Гвардії ; 

- спортивні змагання «Спробуй    як  я» - до Дня Збройних сил України. 

Згідно плану виховної роботи проводяться змагання:  з волейболу;  з 

баскетболу;  з легкої атлетики; футболу.  

На базі спортивного залу ліцею проводиться позакласна спортивно – масова  

робота (змагання з баскетболу, футболу, тенісу, волейболу, футболу; Дні здоров’я, 
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присвячені Дню боротьби зі СНІДом, тютюнопалінням; спортивні свята: «Козацькі 

розваги»; змагання - турніри з окремих видів спорту зі навчальними закладами міста 

та  району).  

Велике значення у виховній роботі ліцею має робота по формуванню 

здорового способу життя (робота з профілактики СНІДу, наркоманії, пияцтва, 

паління, венеричних захворювань). Проводяться анкетування учнів по проблемам 

СНІДу, наркоманії, вживання алкоголю. До уваги учнів продемонстровано 

документальні фільми за відповідною тематикою. 

В тренажерному залі ліцею проводяться зайняття з атлетизму. В спортивному 

залі ліцею працюють спортивні гуртки та секції з волейболу, футболу, 

баскетболу,фітнесу. 

В ліцеї системно проводяться спортивні змагання з різних видів спорту, учні 

приймають участь як в загально ліцейних змаганнях, так міських і обласних.  

В рамках ліцейної спартакіади проводяться змагання з багатьох видів спорту. 

Збірна команда професійного ліцею брала участь в спортивних змаганнях міста та 

обласній спартакіаді. 

Традиційно в ліцеї проводиться волейбольний турнір пам’яті керівників ліцею 

з фізичного виховання М.А.Слабуна та М.В.Зінченко, в якому беруть також участь  

команді інших навчальних закладів міста та району. 

Для учнів ліцею та працівників в ліцеї працюють спортивні гуртки та секції з 

волейболу, футболу,  фітнесу, атлетизму. 

Розрахунки з установами, організаціями, банками та постачальниками 

проводились своєчасно і в повному обсязі. 

Податки, збори та обов’язкові платежі до бюджету, внески до Пенсійного 

фонду сплачувались своєчасно і повністю згідно кошторисів доходів та видатків. 

Заборгованість по заробітній платі відсутня. Стипендія учням також виплачувалась 

своєчасно та у повному обсязі. 

Дотримувався порядок обслуговування та використання бюджетних коштів, 

укладання договорів оренди нерухомого майна. Заборгованість по орендній платі 

відсутня. 

Для незайнятого населення протягом начального року проведено курсове 

професійно-технічне навчання з професій «кухар» (15 чол), «електрогазозварник» 

(20 чол) , оператор комп’ютерного набору ( 9 чол.) за рахунок коштів фізичних осіб. 

План  перспективного розвитку ліцею на 2010-2013р.р. виконується повністю.  

Адміністрація ліцею дотримувалась умов колективного договору, на основі 

якого встановлені трудові відносини з працівниками. Порушення режиму роботи 

ліцею не допускались. В ліцеї вжиті заходи по створенню умов праці відповідно до 

вимог нормативних актів, забезпечення прав працівників, гарантованих 

законодавством про охорону праці. 

Державне майно використовується відповідно до законодавства. 

Кошторис доходів та видатків виконано повністю та без порушень. 

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету- 6925914 грн. 

За 2011-2012 н.р. поточні видатки складають- всього 6925914 грн., 

у тому числі : 

 виплачено заробітної плати з нарахуваннями – 3646986 грн.;   

 стипендіальний фонд -  1779220 грн.; 

 придбання товарів та послуг – 644830 грн.; 
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 видатки на відрядження- 1098 грн.; 

 оплата комунальних послуг та енергоносіїв- 816240 грн.; 

 інші поточні трансфери населенню (допомога дітям сиротам) -37540 грн. 

Встановлені статистична та бухгалтерська звітність, а також інші необхідні 

відомості про роботу і стан ліцею подавались своєчасно та в установлені терміни. 

3 метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено: 

перевірку електричного обладнання на заземлення, розроблені функціональні 

обов’язки з питань охорони праці для всіх категорій працівників, розроблені та 

затверджені правила техніки безпеки під час організації навчально-виховного 

процесу в майстернях, спортивному залі. Своєчасно проводилися вступні 

інструктажі та інструктажі на робочому місці співробітників закладу, учнів. 

Проведена атестація робочих місць щодо відповідності вимог техніки безпеки, 

забезпечувалося дотримання санітарно-гігієнічного режиму.  

Випадків травмування учнів та працівників ліцею не було. 
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ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконанн

я 

1. 
Здійснити комплектацію ліцею 

педагогічними кадрами. 
До 30.08.2012 

Директор  

Колесник Л.В. 
 

2. Розподілити обов'язки між керівниками 

ліцею. 

До 24.08.2012 Директор  

Колесник Л.В. 

 

3. Розподілитипедагогічненавантаження, 

підготувати наказ, 

ознайомитипрацівників ліцею з прави-

лами внутрішнього трудового 

розпорядку, режимом роботи. 

До 24.08.2012 Директор  

Колесник 

Л.В.,заст.дир. з НР 

Чупова В.В. 

 

4. Провести закріплення педагогічних 

кадрів: майстрів в/н, класних керівників, 

наставників  за навчальними групами, 

завідуючих кабінетами, майстернями, 

голів методичних комісій, керівників 

гуртків, секцій. 

До 30.08.2012 Директор 

Колесник Л.В., 

заст.дир. з НВР 

Соловей О.В. 

 

5. Провести інструктування викладачів та 

майстрів в/н з питань оформлення 

журналів та плануючої документації. 

До 26.08.2012 Заст.дир. з НВР 

Соловей О.В., 

заст.дир. з НР  

Чупова В.В. 

 

6. Провести інструктаж з охорони праці та 

БЖД. 

За положен- 

ням 

Інженер з охорони 

праці  

Бондаренко П.О. 

 

7.  Сформувати списки учнів нового 

контингенту. 

нового контингенту. 

До 31.08.2012 Заст.дир. з НВР 

Соловей О.В., 

заст.дир. з НВихР  

Машков О.М. 

 

8. Сформувати  особисти справи нового 

контингенту учнів, оформити  журнали 

теоретичного та виробничого навчання. 

До 30.08.2012 Майстри в/н, 

кл.керівники 

 

9. Систематизувати особові справи учнів. Вересень 2012 Секретар  

навчальної частини 

Наумко А.І. 

 

10. Провести заходи з психолого-

педагогічиого вивчення учнів І курсу. 

Проаналізувати сімейний, соціальний 

стан учнів нового контингенту. 

Вересень 2012 Психолог Носачова 

Н.Є., соціальний 

педагог  

Шамрай Л.П. 

 

11. Організувати проведення медичних 

оглядів учнів, сформувати спецгрупи 

для занять фізкультурою. 

Вересень 2012 Медичний  

працівник Брагіна 

Т.Ю.,  

керівник фізичного 

виховання 

Синянська Н.Н. 

 

12. Організувати замовлення учнівських 

квитків та документів для проїзду в 

громадському транспорті. 

Вересень 2012 Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М. 

 

13. Скласти розклад занять, графік 

навчально- виробничого процесу на 1 

семестр, рік. 

До 31.08.2012 Заст.дир. з НР 

Чупова В.В., 

заст.дир. з НВР 
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Соловей О.В., 

ст.майстри 

Філатов О.Ф., 

Браженко М.І. 

14. Провести роботу щодо складання та 

затвердження навчально-плануючої 

документації викладачів, майстрів 

виробничого навчання, завідуючих 

кабінетами, керівників гуртків. 

До 10.09.2012 Заст.дир. з НВР 

Соловей О.В., 

з НР Чупова В.В., з 

НВихР  

Машков О.М., 

Методист Жерліцина 

А.М., ст.майстри 

Філатов О.Ф., 

Браженко М.І. 

 

15. Забезпечити контроль над навчально-

виробничим і навчально-виховним 

процесами. 

За графіком Члени 

адміністрації 

 

16. Організувати роботу методичної служби 

ліцею. 

За окремим 

планом 

Директор 

Колесник Л.В., 

методист 

Жерліцина А.М. 

 

17. Організувати роботу атестаційної 

комісії. 

До 20 вересня 

2012 

Директор 

Колесник Л.В. 

 

18. Організувати роботу приймальної 

комісії. 

Жовтень 2012 Директор 

Колесник Л.В. 

 

19. Скласти графік підвищення кваліфікації 

педпрацівників на рік. 

Вересень 2012 Заст. дир. з НР 

Чупова В.В. 

 

20. Закріпити  наставників за молодими 

спеціалістами. 

До 10 вересня 

2012 

Директор  

Колесник Л.В. 

 

21. Розроботать план навчально- виробничої 

діяльності. 
На початок 

кожного 

семестру 

Ст. майстри  

Філатов О.Ф., 

Браженко М.І. 

 

22. Розроботать  та затвердити перспективний 

план оснащення та роботи кабінетів, 

майстерень, лабораторій  на 2012 -2013 

навчальний рік. 

До 

20. 09. 2012 

Завідуючі 

кабінетами, 

майстернями, 

лабораторіями  

 

23. Розроботать  та затвердити Положення про 

проведення внутрішньоліцейних конкурсів: 

«Краща група року», «Кращий учень року» 

 

До 01.10.2012 Заст. дир. з 

НВР Соловей О.В., 

заст. дир. з НВихР 

Машков О.М., 

заст.дир. з НР 

Чупова В.В., 

методист  

Жерліцина А.М. 

 

24. Розроботать  та затвердити Положення про 

проведення внутрішньоліцейних конкурсів:  

«Викладач року»,  

«Майстер року»,  

«Класний керівник року», «Завідуючий 

кабінетом року» 

До 

01. 10. 2012 

Заст. дир. з 

НВР Соловей О.В., 

заст. дир. з НВихР 

Машков О.М., 

заст.дир. з НР 

Чупова В.В., 

методист  

Жерліцина А.М.,  

ст. майстри  

Філатов О.Ф., 

Браженко М.І. 
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25. Організувати  роботу предметних 

гуртків та секцій. 

Протягом 

2012-2013 н.р. 

Заст. дир. з НВихР 

Машков О.М., 

заст.дир. з НР 

Чупова В.В. 

 

26. Організувати  роботу батьківського 

комітету. 

Протягом 

вересня 2012р. 

Заст. Дир. з НВихР  

Машков О.М. 

 

27. Скласти координаційний план взаємодії 

та співпраці ліцею з різноманітними 

організаціями та установами. 

Протягом 

вересня 2012р. 

Заст. дир. з НВихР 

Машков О.М. 

 

28. Провести групові батьківські збори. Протягом 

вересня 2011р. 

Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М., 

майстри в/н, 

класні керівники 

 

29. Провести батьківські збори для учнів І 

курсу. 

Вересень-  

жовтень 2012 

Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М., 

майстри в/н, 

класні керівники 

 

30. Провести моніторинг навчальних 

досягнень учнів на «вході» і «виході». 

Вересень- 

жовтень 2012,  

квітень-

травень 2013 

Заст.дир. з НР 

Чупова В.В., 

методист 

Жерліцина А.М., 

викладачі- 

предметники 

 

31. Організувати профорієнтаційну  роботу 

в школах міста та району 

Протягом 

жовтня 2011р. 

Заст.дир. з НвихР 

 Машков О.М. 

 

32. Продовжити роботу над впровадженням 

програми "Обдаровані діти. Творчий 

розвиток особистості" 

Протягом 2012-

2013 н.р. 

Заст. дир. з НВР 

Соловей О.В.,  

заст. дир. з НВихР 

Машков О.М.,  

заст. дир. з НР 

Чупова В.В., 

методист  

Жерліцина А.М. 

 

33. Скласти договора на в/практику на 

підприємствах міста, району 

За робочими 

навчальними 

планами, за 

графіком 

навчальної 

виробничої 

практики 

Заст. дир. з 

НВР Соловей 

О.В., ст. 

майстриФілатов 

О.Ф., Браженко 

М.І.   

 

34. Провести огляд роботи предметних 

кабінетів, майстерень та лабораторій. 

Березень  

2013  

Заст. дир. з НВР 

Соловей О.В., 

заст.дир. з НР 

Чупова В.В., 

методист  

Жерліцина А.М. 

 

35. Підготить учнів  до обласних олімпіад з 

загальнотехнічних та спеціальних 

предметів 

Жовтень 

2012- 

березень 2013 

Заст. дир. з 

НВР Соловей 

О.В., заст.дир. з 

НР Чупова В.В., 

викладачі, 

майстри в/н. 

 

36. Підготовка та участь у обласному огляді 

художньої самодіяльності. 

Березень  

2013  

Директор 

Колесник Л.В. 
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37. Підготовка та участь у обласному огляді 

технічної творчості. 

Березень  

2013  

Директор 

Колесник Л.В. 

 

38. Підготовка учнів до конкурсів 

професійної майстерністі в межах ліцею 

та області. 

Жовтень –

грудень 2012,  

січень- 

квітень  2013  

Заст. дир. з 

НВР Соловей 

О.В., заст.дир. з 

НР Чупова В.В., 

викладачі, 

майстри в/н., ст. 

майстри 

Філатов О.Ф., 

Браженко М.І. 

 

39. Підготувати матеріали та взяти участь у 

виставці методичних розробок 

нетрадиційних уроків теоретичного і 

виробничого навчання. 

Квітень 2013  Заст. дир. з 

НВР Соловей 

О.В., заст.дир. з 

НР Чупова В.В., 

викладачі, 

майстри в/н., ст. 

майстри 

Філатов О.Ф., 

Браженко 

М.І.,методист 

Жерліцина А.М. 

 

40. Провести День відкритих дверей для 

учнів 9, 11класів шкіл міста та району. 

Березень  

2013 

Директор 

Колесник Л.В. 

 

41. Організувати проведення  ремонтних 

робіт та підготовку до нового 2013-2014 

н.р. 

Травень - 

червень  

2013  

Директор 

Колесник Л.В. 

 

42. Забезпечити організоване закінчення 

навчального року, проведення 

державної підсумкової атестації, 

державної кваліфікаційної атестації. 

За робочими 

навчальними 

планами, за 

графіком 

навчальної 

виробничої 

практики 

Директор 

Колесник Л.В., 

заст. дир.  з НВР 

Соловей О.В., з 

НР Чупова В.В., з 

НВихР Машков 

О.М., ст. майстри 

Філатов О.Ф., 

Браженко М.І. 

 

43. Підготувати матеріали до плану роботи 

на наступний навчальний рік. 

Квітень 2013 Робоча (творча) 

група з розробки 

плану 

 

44. Організувати проведення  

торжественного вручення атестатів да 

дипломів випускникам ліцею. 

Січень, 

червень 2013 

Директор 

Колесник Л.В., 

заст. дир.  з НВР 

Соловей О.В., з 

НР Чупова В.В., з 

НВихР Машков 

О.М. 
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ІІІ. ТЕОРЕТИЧНА  ПІДГОТОВКА 
 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Розробка та затвердження навчально-

плануючої документації: 

- поурочно-тематичних планів; 

- графіка проведення лабораторно-

практичних робіт (ЛПР); 

- графіків проведення державної 

підсумкової атестації і державної 

кваліфікаційної атестації (ДПА, ДКА); 

- переліків пробних кваліфікаційних робіт. 

До 10 

вересня 

2012р. 

За 10 днів 

до прове-

дення 

ДПА, ДКА 

Директор, 

заступник 

директора з 

навчально- 

виробничої 

роботи, ви-

кладачі 

предметів 

 

2. Провести вивчення пізнавальних інтересів та 

нахилів учнів для реалізації принципу 

диференціації та індивідуалізації навчання: 

1. Створити банк діагностичних методик 

вивчення особистісних рис учнів, їхніх 

пізнавальних інтересів, нахилів і 

можливостей. 

2. Вивчити пропозиції учнів щодо 

покращення їх подальшого навчання. 

До  

25 вересня 

2012 

Заст.дир. з НВР 

Соловей О.В., з 

НР Чупова 

В.В., з НВихР 

Машков О.М., 

психолог 

Носачова Н.Є., 

соціальний 

педагог 

Шамрай Л.П., 

викладачі, 

майстри в/н. 

 

3. Забезпечити неухильне дотримання порядку 

проведення ДПА, ДКА учнів ліцею. 

За 

графіком 

Директор 

Колесник Л.В., 

заст. дир. з 

НВР Соловей 

О.В. 

 

4. Скласти графік проведення предметних 

тижнів. 

До 10 

вересня 

2012 

Методист 

Жерліцина 

А.М. 

 

5. Проаналізувати стан забезпечення 

підручниками, відповідність їх навчальним 

програмам, мова їх видання. 

Вересень 

2012 

Методист 

Жерліцина 

А.М., 

бібліотекарі 

 

6. Скласти графік проведення консультацій для 

педпрацівників на навчальний рік. 

Вересень 

2012 

Методист 

Жерліцина 

А.М. 

 

  7. Забезпечити своєчасне і чітке ведення журналів 

теоретичного і виробничого навчання у 

відповідності з інструкцією ведення журналів. 

Протягом Заст.дир. з 

НВР Соловей 

О.В.,з НР Чупова 

В.В., методист 

Жерліцина А.М.,  

ст. майстри 

Філатов О.Ф., 

Браженко М.І. 

 

 року  

8. Розробити опорні конспекти, навчальні 

елементи з предмета «Матеріалозновство». 

До 15 

грудня 

2012 

Викладач   

9. Провести директорські контрольні роботи із 

спеціальних та загально- технічних предметів 

Листопад 

2012- 

Методист 

Жерліцина 

 



 24 

(за текстами ліцею та НМЦ ПТО). березень 

2013 

А.М., 

викладачі 

10. Провести олімпіади з предметів професійно-

теоретичної підготовки: 

- «Охорона праці»; 

- «Спецтехнологія»; 

- «Креслення». 

 Заст. дир. з 

НВР Соловей 

О.В., викладачі 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

 

11. Удосконалитидидактичні матеріали з 

предметівзагальноосвітньої та професійно-

теоретичної підготовки з урахуванням вимог 

державних стандартів ПТО. 

До 15 

лютого 

2013 

Заст. дир. з 

НВР Соловей 

О.В., з НР 

Чупова В.В., 

методист 

Жерліцина 

А.М., 

викладачі 

предметів ЗОП 

та ПТП. 

 

12. Переглянути, внести зміни і доповнення до 

паспортів комплексногометодичного 

забезпечення предметата розглянути їх на 

засіданні методичних комісій. 

дичної КОМІСІЇ. 

До 15 

вересня 

2012 

вересня 

Методист 

Жерліцина 

А.М., 

голови 

методичних 

комісій, 

викладачі, 

майстри в/н 

 

13. Розробити та затвердити у встановленому 

порядку екзаменаційні білети, переліки тем 

письмових екзаменів. 

наційних робіт. 

За півроку 

до прове-

дення 

екзаменів 

 

Голови 

методичних 

комісій, 

викладачі 

 

14. Проводити роботу з вивчення та 

поширення передового педагогічного 

досвіду. 

Протягомр

оку 

Методист 

Жерліцина 

А.М. 

 

15. Забезпечити участь учнів в обласних 

олімпіадах з предметів загальноосвітньої 

підготовки. 

Лютий 

2013 

Методист 

Жерліцина 

А.М., 

викладачі 

 

16. Підготувати необхідні матеріали до 

атестації педагогічних працівників ліцею. 

За 

окремимпл

аном 

Директор 

Колесник Л.В., 

секретар 

атестацшної 

комісії 

 

17. Проводити роботу з 

комплексногометодичного забезпечення 

навчального  

процесу. Провести огляд- конкурс на кращу 

матеріально- технічну базу, та роботу  

навчальних кабінетів, майстерень, 

лабораторій. 

Квітень 

2013,  

постійно. 

постійно 

Завідуючі 

кабінетами, 

методист 

Жерліцина 

А.М. 

 

18. Забезпечити умови для ефективного 

використання прогресивних форм і методів 

навчання, проведення нестандартних уроків. 

Постійно Голови 

методичних 

комісій, 

викладачі 
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19. Проводити моніторинг навчальних досягнень 

учнів. 

Постійно Голови 

методичних 

комісій, 

викладачі 

 

20. Проводити індивідуальну роботу з 

талановитими учнями та учнями, які мають 

пробіли в знаннях. 

Постійно Викладачі, 

класні 

керівники 

 

21. У кожному кабінеті, майстерні і лабораторії 

створити гуртки технічної творчості, скласти 

план роботи гуртків. 

Вересень 

2012 

Голови 

методичних 

комісій, зав. 

кабінетом та 

лабораторії 

 

22. У кожному кабінеті створити інформаційні 

стенди та щомісячно випускати інформаційні 

бюлетені про сучасні досягнення науки і 

техніки. 

Вересень 

2012 

Завідуючі 

кабінетами 

 

23. Провести виставку робіт предметно- 

технічних гуртків і кабінетів. 

Квітень 

2013 

Заст. дир.з 

навчально- 

 

24. Проводити інструктивно-методичні наради з 

педпрацівниками. 

Щомісяця Заст. дир. з 

НВР Соловей 

О.В., з НР 

Чупова В.В., з 

НВихР 

Машков О.М., 

методист 

Жерліцина 

А.М.  

 

25. 
Провести виставку "Ярмарок методичних 

знахідок" 

Травень 

2013 

Викладачі , 

методист 

Жерліцина А.М. 

 

26. 
Організувати виставки дидактичних 

матеріалів та методичних розробок. 

Травень 

2013р. 

Методист 

Жерліцина А.М., 

викладачі ,  

майстри в/н 

 

27. 

Організувати і провести семестрові 

контрольні робіти  із предметів профе-сійно- 

теоретичної підготовки. 

Грудень 

2012  

Викладачі  

28. 

Провести тематичні тижні та предметні 

декади з предметів і професій: 

- математики; 

- зарубіжної літератури; 

- хімії; 

- української мови і літератури; 

- іноземної мови; 

- охорони праці; 

- ринкової економіки; 

- слюсарів-електриків; 

- біології; 

- правознавства; 

- історї України; 

- фізики; 

- інформатики; 

- мулярів, штукатурів; 

- кухарів, кондитерів; 

 

 

Протягом 

року 

згідно 

плану 

Майстри в/н , 

викладачі  
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- операторів комп’ютерного набору; 

- автосправи; 

- столярів. 

29. 

Провести ліцейні  олімпіади  з 

загальноосвітніх, загально-технічних 

дисциплін та спецпредметів. 

Листопад- 

Грудень 

2012р. 

Заст.дир. з НВР 

Соловей О.В., 

заст.дир. з НР 

Чупова В.В. 

 

30. 

Провести  планові атестації педагогічних 

працівників. 

 

Протягом 

року 

Заст.дир. з НР 

Чупова В.В., 

викладачі , 

майстри в/н 

 

31. 

Провести відкрити уроки з предметів:  

- історія України; 

- світова література; 

- укр.мова , укр.література; 

- англійська мова; 

- німецька мова; 

- математика; 

- хімія; 

- біологія; 

- фізика; 

- інформатика; 

- географія. 

Протягом 

року 

Методист 

Жерліцина А.М., 

викладачі ,  

голови 

мет.комісій 

 

 

 

32.  Розробити графіки індивідуальних занять з 

учнями за результатами вхідного 

діагностування навчальних досягнень. 

Вересень 

2012 

Викладачі   

33. 

Провести Державну  підсумкову атестацію 

учнів.  

За 

робочими 

навчальни

ми 

планами 

Заст.дир. з НВР 

Соловей О.В., 

заст. дир. з НР 

Чупова В.В. 
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IV. ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Термін 

виконання 

Відповідаль 

ний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Провести інструктивно-методичні наради 

майстрів виробничого навчання з питань 

організації навчально-виробничого процесу 

в ліцеї у цьому навчальному році. 

Серпень- 

вересень 

2012 

Заст.дир. з 

НВР Соловей 

О.В., ст. майс-

три Філатов 

О.Ф., 

Браженко М.І. 

 

2. 

Забезпечити розробку та погодження 

переліку навчально-виробничих робіт з 

професії на навчальний рік та плани 

навчально-виробничої діяльності на 

півріччя. 

До 03 

вересня 2012 

Заст.дир. з 

НВР Соловей 

О.В., ст. майс-

три Філатов 

О.Ф., 

Браженко М.І. 

 

3. 

Проаналізувати ринок праці та створити 

базу даних підприємств, організацій та 

установ, які нададуть робочі місця для 

проходження виробничої практики учнів у 

навчальному році. 

До 07 

вересня 2012 

Заст.дир. з 

НВР Соловей 

О.В., ст. майс-

три Філатов 

О.Ф., 

Браженко М.І. 

 

4. 

Розробити графік контролю адміністрації 

ліцею за проходженням учнями 

виробничого навчання та виробничої 

практики. 

До 01 

жовтня 2012 

Заст.дир. з 

НВР Соловей 

О.В., ст. майс-

три Філатов 

О.Ф., 

Браженко М.І. 

 

5. 

Здійснити заходи щодо укладання 

договорів з підприємствами, організаціями 

та установами для проходження учнями 

виробничого навчання та виробничої 

практики. 

Постійно  

Заст.дир. з 

НВР Соловей 

О.В., ст. майс-

три Філатов 

О.Ф., 

Браженко М.І. 

 

6. 

Забезпечити контроль виконання 

інструкцій з ведення журналу обліку 

виробничого навчання учнів профе сійно-

технічних навчальних закладів (Наказ 

Міністерства освіти і науки України від 26 

січня 2011 р. № 59). 

Постійно  

Заст.дир. з 

НВР Соловей 

О.В.,  

ст. майстри 

Філатов О.Ф., 

Браженко М.І. 

 

7. 

Проаналізувати запити учнів до їх 

можливостей та побажань щодо укладання 

багатосторонніх договорів для 

проходження виробничого навчання та 

виробничої практики. 

До 01 

жовтня 2012  

Заст.дир. з 

НВР Соловей 

О.В., 

 ст. майстри 

Філатов О.Ф., 

Браженко М.І. 

 

8. 

Створити бази даних проходження учнями 

виробничої практики на підприємствах, в 

організаціях та установах. 

До 01 

грудня 2012 

Ст. майстри 

Філатов О.Ф., 

Браженко М.І. 

 

9. 
Здійснити заходи щодо визначення 

варіативного компоненту професійно-

До 07 

вересня 2012 

Заст.дир. з 

НВР Соловей 
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практичної підготовки, спрямованих на 

оновлення змісту програм увідповідності 

до впровадження у ви робництві чи сфері 

послуг новоїтехніки, технологій, 

матеріалів, 

оснастки, організації праці тощо. 

О.В., ст. майс-

три Філатов 

О.Ф., 

Браженко М.І. 

10. 

Здійснити заходи щодо оновлення 

комплексних кваліфікаційних завдань з 

професійно-практичної підготовки для 

поетапної та державної кваліфікаційної 

атестації учнів. 

До 20 

вересня 2012 

Заст.дир. з 

НВР Соловей 

О.В.,  

ст. майстри 

Філатов О.Ф., 

Браженко М.І. 

 

11. 

Забезпечити участь майстрів вироб 

ничого навчання в обласних семінарах-

практикумах та школах позитивного 

педагогічного досвіду. 
Постійно  

Заст.дир. з 

НВР Соловей 

О.В.,  

ст. майстри 

Філатов О.Ф., 

Браженко М.І. 

 

12. 

Забезпечити проведення внурішньо- 

ліцейних (училищних) та підготовку 

учнів до обласних конкурсів 

фаховоїмайстерності. Лютий –

квітень 2013 

Заст.дир. з 

НВР Соловей 

О.В.,  

ст. майстри 

Філатов О.Ф., 

Браженко 

М.І., майстри 

в/н 

 

13. 

Здійснити заходи щодо вдосконалення 

паспорту комплексно-методичного 

забезпечення виробничого навчання з 

професій. 

До 20 

вересня 2012 

Старший 

майстер, 

майстри в/н 

робничого навчання 

 

14. 

Здійснити заходи щодо поповнення 

навчально-виробничого процесу засобами 

навчання (обладнанням, інструментом, 

устаткуванням, макетами тощо) з професій. 

 

До 15 

грудня 2012 

Заст.дир. з 

НВР Соловей 

О.В.,  

ст. майстри 

Філатов О.Ф., 

Браженко М.І. 

 

15. 

Організувати роботу щодо розробки 

технологічних карток, алгоритмів, 

опорних конспектів, картопитування тощо з 

професій. 

До 15 

грудня 2012 

Заст.дир. з 

НВР Соловей 

О.В.,  

ст. майстри 

Філатов О.Ф., 

Браженко М.І. 

 

16. 

Організувати роботу гуртків технічної та 

прикладної творчості учнів з професій. 

До 20 

вересня 2012 

Заст.дир. з 

НВР Соловей 

О.В.,  

ст. майстри 

Філатов О.Ф., 

Браженко М.І. 

 

17. 

Продовжити роботу щодо комплектації 

майстерень (навчальних 

приміщень)інструментом,пристосуванням, 

зразками деталей, макетами,муляжами 

тощо. 

Протягом 

навчального 

року 

Ст. майстри 

Філатов О.Ф., 

Браженко 

М.І., майстри 

в/н 

 

18. Забезпечити методичні розробки не До 15 Методист  
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стандартних уроків виробничого на 

вчання (ділові ігри, майстер-класи,уроки-

презентації) з професій. 

грудня 2012 Жерліцина 

А.М., викладачі 

ПТП, ППП,,  

майстри в/н 

19. 

Організувати та провести відкриті 

уроки виробничого навчання з за 

стосуванням інформаційно-комунікаційних 

технологій . 

Жовтень 

2012- 

травень 2013 

Методист 

Жерліцина 

А.М., 

ст..майстри, 

майстри в/н 

 

20. 

Організувати проведення виставки 

робіт прикладної та технічної творчості 

учнів. 
Лютий- 

квітень 2013 

Заст.дир.з НВР 

Соловей О.В., 

методист 

Жерліцина 

А.М., 

ст..майстри, 

майстри в/н 

 

21. 

Здійснити моніторинг навчальних 

досягнень учнів випускних груп 3 

виробничого навчання та 

виробничоїпрактики за період навчання. 
 

Заст.дир.з 

НВР Соловей 

О.В., 

методист 

Жерліцина 

А.М., 

ст..майстри 

Філатов О.Ф., 

Браженко М.І. 

 

22. 

Створити базу даних працевлаштування 

випускників. 

До 20 

вересня 2012 

Заст.дир. з 

НВР Соловей 

О.В., ст. майс-

три Філатов 

О.Ф., 

Браженко М.І. 

 

23. 

Здійснювати  контроль за професійно-

практичною підготовкою учнів на базових 

підприємствах. 

Протягом 

року 

Ст. майстри 

 Філатов О.Ф., 

Браженко М.І. 

 

24. Організувати  та провести конкурси фахової 

майстерності «Кращий за професією»  

Згідно 

графіка 

проведення 

Голови 

методичних 

комісій 

 

25. Провести корегування переліку пробних 

кваліфікаційних робіт. 

До 15 вересня 

2012 

Майстри в/н  

26. Проводити консультації щодо написання 

випускних письмових екзаменаційних робіт 

(творчих робіт) 

Згідно 

графіка 

Викладачі, 

майстри в/н 

 

27. Підготовка методичних розробок уроків 

виробничого навчання. 

Протягом 

року 

Викладачі, 

майстри в/н 

 

28. Вивчення нормативно-правових актів з 

питань ОП та БЖД. 

Постійно  Викладачі, 

майстри в/н 
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V. ВИХОВНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Організаційна робота 
1. Провести вибори до органів учнівського 

самоврядування. 
До 15 

вересня 

2012 

Заст.дир. з 

НВихР Машков 

О.М., голова 

учнівської ради  

 

2. Сформувати склад Ради профілактики 

правопорушень та склад Піклувальної 

ради. 

До 10 

вересня 

2012 

Заст.дир. з 

НВихР Машков 

О.М. 

 

3. Переобрати батьківський комітет. 
Вересень 

2012 

Заст.дир. з 

НВихР Машков 

О.М. 

 

4. Організувати роботу гуртків, секцій, 

клубів тощо, залучити учнів до участі в 

них. 

До 15 

вересня 

2012 

Заст.дир. з 

НВихР Машков 

О.М., керівники 

гуртків та секцій 

 

5. Забезпечити проведення інформаційно- 

просвітницьких та виховних годин. Протягом 

навчального 

року 

Соціально-

психологічна 

служба, 

кл.керівники, 

майстри в/н 

 

6. Організувати конкурс на кращу 

навчальну группу. 
До 1 жовтня 

2012, 

протягом 

навчального 

року 

Заст.дир. з 

НВихР Машков 

О.М., 

кл.керівники, 

майстри в/н, 

учн.рада 

 

7. Забезпечити відзначення ювілейних дат, 

випуск стіннівок. 

Згідно 

графіку 

Кл.керівники, 

майстри в/н 

 

8.  Надати допомогу учнівському 

самоврядуванню в складанні річного 

плану роботи та плану на 1 семестр 

2012-2013н.р. 

Вересень 

2012  

Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М. 

 

9. Проводити засідання учнівської ради. 2 рази на 

місяць- 1,3 

вівторок 

Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М., 

голова учнівської 

ради 

 

2. Організація культурно-масової роботи за основними напрямками 

виховання 

2.1. Громадянське виховання 
1. Провести  День знань. 3 вересня 

2012 

Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М. 

 

2. Провести виховні години на теми: 

"Символи моєї держави", "Конституція 

України - основний закон нашої держа-

ви" . 

3 вересня 

2012 

Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М., 

викладачі історії 

 

3. Провести конкурс фотографій "Люблю 

тебе, мій рідний краю". 

1 семестр 

2012-2013 н.р 

Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М., 

учнівська рада 
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4. Ознайомлення з історією народних свят 

і обрядів. Провести заходи: свято 

Миколая, Андріївські вечорниці, 

конкурс великодніх писанок. 

За окремим 

графіком 

Викладачі 

української 

літератури та мови 

 

5. Провести тематичні екскурсії до музеїв 

історії міста. 

Вересень- 

жовтень 2012 

Кл. керівники, 

майстри в/н 
 

6. Провести свято ліцею "Сьогодні нам 

минає 90". 

Жовтень 

2012 

Директор ліцею 

Колесник Л.В., 

заст. дир. з НВихР 

Машков О.М., 

профспілка 

 

7. Провести бесіду для учнів : "Твоє 

виборче право". 

Листопад 

2012 

Викладачі історії, 

правознавства 
 

9. Виховні години: "Чорнобильські уроки". Квітень  2013 Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М., 

викладачі історії 

 

2.2. Військово-патріотичне виховання 
1. Екскурсії до музею історії ліцею. 

Поповнення куточка бойової слави. 

Протягом 

року 

Бібліотекарі, 

кл.керівники, 

майстри в/н 

 

2. Провести тиждень Пам'яті, присвячений 

68 річниці звільнення України від 

німецько-фашистських загарбників 

"Ніхто не забутий, ніщо не забуто ..." 

До 28 

жовтня 2012 

Викладачі історії  

3. Декада військово-патріотичної та 

оборонно- масової роботи до річниці 

Збройних Сил України. 

254.11- 

05.12.2012 

Викладачі ДПЮ 

та фізичного 

виховання 

 

4. Військово-спортивна гра "Козацькі 

розваги". 

До 

05.12.2012 

Викладачі ДПЮ 

та фізичного 

виховання 

 

5. Зустріч з ветеранами Великої 

Вітчизняної війни 

До 

05.12.2012 

Заст..дир. з НВихР  

Машков О.М. 
 

6. Зустріч з працівниками військкомату До 

05.12.2012 

Заст..дир. з НВихР  

Машков О.М. 
 

7. Покладання квітів до пам'ятників 

полеглим воїнам 

05.12.2012 Заст..дир. з НВихР  

Машков О.М., 

учнівська рада 

 

8. Цикл бесід і виховних годин: "Що 

означає бути патріотом", "Річниця 

незалежності України", "Твій подвиг, 

солдате, пам'ятають нащадки" 

Листопад 

2012 

Викладачі історії, 

кл.керівники, 

майстри в/н 

 

9. Організувати екскурсії, походи та 

мандрівки рідним краєм. 

Листопад 

2012 

Викладачі історії, 

кл.керівники, 

майстри в/н 

 

2.3.Морально-правове виховання 
1. Виховні години: "Про зовнішність, мову 

та духовну культуру", "Моральний ідеал 

людини, його роль у житті молоді", 

"Утверджуй у собі людину",  

"Мистецтво спілкування". 

Протягом 

року 

Кл.керівники, 

майстри в/н 
 

2. Провести анкетування "Твої моральні Вересень Соціально-  
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якості". 2012 психологічна 

служба, 

кл.керівники, 

майстри в/н 

3. Дискусія "Чи потрібен я Україні таким, 

яким є сьогодні?'. 

Жовтень 

2012 

Кл.керівники, 

майстри в/н 
 

4. Бібліотечний вечір "Духовна краса 

людини". 

Листопад 

2012 

Бібліотекарі , 

кл.керівники, 

майстри в/н 

 

5. Бібліотечний захід з основ 

християнської моралі "Книга книг - 

Біблія". 

Січень 2013 Бібліотекарі , 

кл.керівники, 

майстри в/н 

 

6. Бесіда "Порядок у навчальному закладі, 

дотримання дисципліни - обов'язок 

кожного учня". 

Жовтень 

2012 

Викладач 

правознавства 
 

2.4. Превентивне виховання 
1. Організувати роботу Ради профілактики 

правопорушень. 

Протягом 

року 

Заст..дир. з НВихР  

Машков О.М. 
 

2. Розробити спільні заходи з органами та 

службами, які працюють з 

неповнолітніми. 

До 15 

вересня 

2012 

Заст..дир. з НВихР  

Машков О.М. 
 

3. Зустрічі з працівниками міліції, суду, 

прокуратури, державної автомобільної 

інспекції тощо. 

Протягом 

року 

Заст..дир. з НВихР  

Машков О.М. 
 

4. Ведення картотеки (обліку учнів з 

асоціальною поведінкою). 

Протягом 

року 

Заст..дир. з НВихР  

Машков О.М. 
 

5. Зустрічі з лікарями різних фахів. Протягом 

року 

Заст..дир. з НВихР  

Машков О.М. 
 

6. Проведення тижня превентивного ви-

ховання. 

Листопад 

2012 

Соціально-

психологічна 

служба, 

кл.керівники, 

майстри в/н, 

викладач 

правознавства 

 

7. Цикл бесід і виховних годин: "Проблеми 

сучасної молоді", «Підлітки: злочин і 

кара» , "Здоровий спосіб життя. Хто 

"за?"; "Падіння моралі: проституція та її 

наслідки". 

Протягом 

року 

Соціально-

психологічна 

служба, 

кл.керівники, 

майстри в/н, 

викладач 

правознавства 

 

8. Організація змістовного дозвілля під час 

канікул. 

До 

25.12.2012 

Заст..дир. з НВихР  

Машков О.М. 
 

9. Цикл бесід і виховних годин: 

«Попередження суїциду. Запобігання 

торгівлі людьми». 

Протягом 1 

семестру 

Соціально-

психологічна 

служба, 

кл.керівники, 

майстри в/н 

 

10. Цикл бесід і виховних годин: "Молодь і 

закон". 

Протягом 2 

семестру 

Соціально-

психологічна 
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служба, 

кл.керівники, 

майстри в/н, 

викладач 

правознавства. 

2.5. Художньо-естетичне виховання 
1. Провести анкетування учнів з метою 

виявлення уподобань, інтересів, смаків 

Вересень 

2012 

Соціально- 

психологічна 

служба 

 

2. Укомплектувати гуртки художньої 

самодіяльності, технічної та художньої 

творчості. 

До 15 

вересня 

2012 

Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М., 

учнівська рада, 

кер.худ.самодіял. 

 

3. Провести осіннє свято "Барви золотої 

осені". 

Жовтень 

2012 

Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М., 

учнівська рада, 

кер.худ.самодіял. 

 

4. Підготувати концерт-привітання до Дня 

працівників освіти. 

До 5.10.2012 Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М., 

учнівська рада, 

кер.худ.самодіял. 

 

5. Огляд-конкурс художньої 

самодіяльності групп. 

Листопад-

грудень 

2012, 

березень 

2013 

Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М., 

учнівська рада, 

кер.худ.самодіял. 

 

6. Урочистий концерт, присвячений 

річниці Збройних Сил України. 

До 

05.12.2012 

Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М., 

учнівська рада, 

кер.худ.самодіял. 

 

7. Конкурс новорічних газет Грудень 

2012 

Учнівська рада  

8. Підготувати концерт-привітання до Дня 

Святого Миколаю. 

До 5.10.2012 Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М., 

учнівська рада, 

кер.худ.самодіял. 

 

9. Новорічний вечір- привітання «З Новим 

Роком та Різдвом Христовим». 

До 

29.12.2012 

Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М., 

учнівська рада, 

кер.худ.самодіял. 

 

10. Концерт до дняСвятого Валентина 

"В ім'я кохання". 

14.02.2013 Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М., 

учнівська рада, 

кер.худ.самодіял. 

 

11. Концерт до Дня захисника Вітчизни 22.02.2013 Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М., 

учнівська рада, 

кер.худ.самодіял. 

 

12. Концерт, присвячений Дню 8 Березня 7.03.2013 Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М., 

учнівська рада, 

кер.худ.самодіял. 

 

13. Конкурс "Міс ліцей". 

Конкурс "Містер лицар". 

Квітень 

2013 

Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М., 
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учнівська рада, 

кер.худ.самодіял. 
14. Свято гумору "Квітневі усмішки" Квітень 

2013 

Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М., 

учнівська рада, 

кер.худ.самодіял. 

 

15. Свято випускників. Лютий, 

червень 

2013 

Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М., 

учнівська рада, 

кер.худ.самодіял. 

 

16. Виховні години: "Моє хобі", 

"Молодіжна культура. Яка вона?" 

Протягом 1 

семестру 

Соціально-

психологічна 

служба, 

кл.керівники, 

майстри в/н 

 

17. Урок самовиховання "Управляй своїми 

емоціями". 

Вересень-

жовтень 

2012 

Соціально-

психологічна 

служба, 

кл.керівники, 

майстри в/н 

 

18. Поповнення експозиції музею або 

куточка історії навчального закладу 

До 

25.09.2012 

Заст. дир. з НВихР 

Машков О.М. 
 

19. Забезпечити проведення тижнів 

предметів і професій 

До 

15.09.2012 

Керівники гуртків, 

секцій 
 

2.6. Трудове виховання 
1. Організація чергування в кабінетах, 

майстернях, лабораторіях 

Протягом 

року 

Кл.керівники, 

майстри в/н 
 

2. Закріпити ділянки території закладу за 

групами для систематичного 

прибирання. 

До 

10.09.2012 

Заст,дир.. з НВР 

Соловей О.В., з 

НВихР Машков 

О.М., ст.майстри 

 

3. Анкетування учнів на професійну 

придатність. 

Жовтень-

листопад 

2012 

Соціально-

психологічна 

служба, 

кл.керівники, 

майстри в/н 

 

4. Виготовлення корисної продукції в 

майстернях ліцею. 

Протягом 

року 

Заст,дир.. з НВР 

Соловей О.В., 

ст.майстри 

Філатов О.Ф., 

Браженко М.І. 

 

5. Тематичний вечір "Професія, яку ти 

обрав".Презентація професій ліцею. 

Лютий 2013 Заст,дир.. з НВР 

Соловей О.В., з 

НВихР Машков 

О.М., ст.майстри, 

учнівська рада, 

кер.худ.самод. 

 

6. Конкурси професійної майстерності Грудень 

2012 

- лютий 

2013 

Заст,дир.. з НВР 

Соловей О.В., 

ст.майстри 

Філатов О.Ф., 

Браженко М.І. 

 

7. КВК "Гордість - професія моя". Квітень Заст.дир. з НВихР  
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2013 Машков О.М., 

учнівська рада, 

кер.худ.самодіял. 
8. Провести цикл бесід та виховних годин: 

"Праця - основа життя", "Трудові права 

неповнолітніх". 

Протягом 2 

семестру 

Викладачі історії 

та правознавства 
 

9. Зустріч з працівниками центру 

зайнятості з метою інформування 

випускників про стан ринку праці . 

Березень 

2013 

Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М., з 

НВР Соловей О.В. 

 

2.7. Екологічне виховання 
1. Озеленення території навчального 

закладу 

Жовтень 

2012, 

березень-

квітень 2013 

Ст.майстри 

Філатов О.Ф., 

Браженко М.І., 

учнівська рада, 

майстри в/н, кл.кер 

 

2. Бібліотечний урок "Цікаве поруч з 

нами". 

Листопад 

2012 

Бібліотекарі   

3. Вечір пам'яті "Чорнобиль: події та 

уроки". 

Квітень 

2013 

Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М., 

учнівська рада, 

керівники 

худ.самодіяльності 

 

4. Конкурс газет на екологічну тематику. Квітень 

2013 

Учнівська рада, 

викладачі біології 
 

5. Провести цикл бесід та виховних годин: 

"Природа, екологія і ми", "Що таке 

екологія?", "Земля і ми", "Захистимо 

довкілля". 

Протягом 2 

семестру 

Бібліотекарі, 

викладачі біології 
 

3. Індивідуальна робота з учнями 
1. Вивчення індивідуальних особливостей 

учнів (анкети, тести, особові справи). 

Вересень 

2012 

Соціально-

психологічна 

служба, 

кл.керівники, 

майстри в/н 

 

2. Оформлення соціальних паспортів груп, 

навчального закладу. 

Вересень-

жовтень 

2012 

Соціально-

психологічна 

служба, 

кл.керівники, 

майстри в/н 

 

3. Систематичний контроль відвідування 

занять. 

Постійно  Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М. 
 

4. Виявлення і допомога неблагополучним 

сім'ям. 

Постійно  Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М. 
 

5. Вивчення соціального оточення учнів, 

умов проживання на квартирах, 

мікроклімату в сім'ях. 

Вересень-

жовтень 

2012 

Соціально-

психологічна 

служба, 

кл.керівники, 

майстри в/н 

 

6. Організація педагогічного патронажу за 

дітьми- сиротами та дітьми, які 

залишились без піклування батьків 

Постійно  Соціально-

психологічна 

служба, 

кл.керівники, 

майстри в/н 
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7. Індивідуальна робота з учнями, 

схильними до правопорушень 

Постійно  Соціально-

психологічна 

служба, 

кл.керівники, 

майстри в/н 

 

8. Організація і проведення загальноліцейних 

та тематичних виховних заходів. 

Протягом 

року згідно 

графіка 

Майстри в/н, кл. 

керівники 

 

9. Проведення соціологічної діагностики щодо 

виявлення груп учнів, що потребують 

соціального захисту. 

До 

15.09.10 

Соціальний 

педагог, психолог 

Носачова Н.Є. 

 

10. Психодіагностика учнів І курсу Вересень Психолог 

Носачова Н.Є. 

 

11. Анкетування пільгового контингенту з числа 

дітей-сиріт щодо їх ставлення до обраної 

професії. 

Вересень Психолог 

Носачова Н.Є. 

 

4. Робота з батьками (родинно-сімейне виховання) 
1. Організувати роботу батьківських 

комітетів у групах, делегувати 

представників до батьківського комітету 

ліцею. 

Вересень 

2012 

Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М. 
 

2. Провести загальні батьківські збори 

ліцею. 

Вересень 

2012 

Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М. 
 

3. Організувати роботу психологічної 

служби для батьків (консультації). 

Протягом 

року 

Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М. 
 

4. Зустріч батьків з працівниками 

правоохоронних органів. 

Протягом 

року 

Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М. 
 

5. Організувати роботу батьківського 

всеобучу (окремий план). 

Протягом 

року 

Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М. 
 

6. Здійснювати постійний контроль над не 

благополучними сім'ями 

Протягом 

року 

Соціально-

психологічна 

служба, 

кл.керівники, 

майстри в/н 

 

7 Робота з питань підготовки молоді до 

шлюбу та батьківства 

Протягом 

року 

Соціально-

психологічна 

служба, 

кл.керівники, 

майстри в/н 

 

8 Організація та проведення дня Батька та 

дня Матері. 

Травень 

2013 

Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М., 

учнівська рада, 

кер.худ.самодіял. 

 

5. Фізична підготовка. Формування здорового способу життя 
1. Організувати роботу спортивних секцій, 

гуртків 

До 

15.09.2012 

Керівник 

фіз.виховання 

Синянська Н.М. 

 

2. Створити та організувати роботу 

спеціальної медичної групи 

До 

15.09.2012 

Керівник 

фіз.виховання 

Синянська Н.М. 

 

3 Відкритий урок, присвячений Дню 

фізичної культури і спорту 

До 

15.09.2012 

Керівник 

фіз.виховання 
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Синянська Н.М. 

4 Осінній легкоатлетичний крос До 

15.09.2012 

Керівник 

фіз.виховання 

Синянська Н.М. 

 

5 День Здоров'я До 

15.09.2012 

Керівник 

фіз.виховання 

Синянська Н.М. 

 

6 Планування спортивних заходів і 

змагань на поточний навчальний рік 

(окремий план) 

Протягом 

року 

Керівник 

фіз.виховання 

Синянська Н.М. 

 

7 Проведення внутрішньо-училищних 

змагань з футболу, баскетболу, 

настільному тенісу, волейболу 

Протягом 

року 

Керівник 

фіз.виховання 

Синянська Н.М. 

 

8 Участь у міських, районних та обласних 

змаганнях 

Протягом 

року 

Керівник 

фіз.виховання 

Синянська Н.М. 

 

9 Підвищувати якість уроків фізичного 

виховання, контролювати відвідування 

їх учнями 

Протягом 

року 

Керівник 

фіз.виховання 

Синянська Н.М. 

 

10 Організувати роботу лекторію медичних 

знань "Здоров'я" (окремий план) 

Протягом 

року 

Кл.керівники, 

майстри в/н, 

медпрацівник 

 

11 Формування навичок здорового способу 

життя (проведення тренінгів) 

Протягом 

року 

Керівник 

фіз.виховання 

Синянська Н.М. 

 

12 Провести цикл бесід та виховних годин 

на теми: "Особиста гігієна та режим 

дня", "Наш вільний час і здоровий 

спосіб життя", "Профілактика йо до де-

фіциту", "Здоров'я молоді - здоров'я 

нації", "Профілактика виробничого 

травматизму" тощо 

Протягом 

року 

Кл.керівники, 

майстри в/н 

 

13 Екскурсія (турпохід, мандрівка на 

природу) 

Протягом 

року 

Кл.керівники, 

майстри в/н, 

учнівська рада 

 

6. Учнівське самоврядування 
1 Вибори органів учнівського 

самоврядування в групах 

Протягом 

року 

Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М. 
 

2 Організувати роботу учнівського 

парламенту 

Протягом 

року 

Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М. 
 

3 Організувати роботу Школи активу 

учнівської молоді «Лідер». 

Протягом 

року 

Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М. 
 

4 Взяти участь у конкурсі «Краща 

навчальна група». 

Протягом 

року 

Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М. 
 

5 Організувати роботу волонтерського 

загону 

Протягом 

року 

Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М. 
 

6 Проводити засідання ради лідерів Протягом 

року 

Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М., 

учнівська рада. 

 

7 Організувати випуск стіннівок Протягом Кл.керівники,  
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року майстри в/н, 

учнівська рада 

8 Проводити тематичні акції Протягом 

року 

Кл.керівники, 

майстри в/н, 

учнівська рада 

 

9 Проводить роботу Евроклубу згідно 

окремого графіка. 

Протягом 

року 

Куратори, 

учнівська рада 
 

 

 
VI. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА 

№ 

з/п 

Найменування заходу Термін 

виконання 

Відповіда 

льний 

Відмітка 

про 

виконання 

І. Організаційно-навчальна робота. 
1. Планування навчального процесу з 

фізичної культури (навчальний план, 

графік навчального процесу, робочий 

план). 

Вересень 2012 Керівник 

фізичного 

виховання, 

викладачі 

 

2. Провести вибори фізоргів груп. Вересень- 

жовтень 2012 

Керівник 

фізичного 

виховання, 

викладачі 

 

3. Організувати і провести звітно- виборчі 

збори колективу фізичної культури 

(КФК). 

Протягом 

року 

Рада 

КФК 

 

4. Проводити щомісячно засідання ради 

КФК з організаційних питань. 

Щомісячно Керівник 

фізичного 

виховання, 

викладачі 

 

5. Організувати заняття для підвищення 

практичних навичок у проведенні 

фізкультпауз, хвилин майстрів 

виробничого навчання, класних 

керівників. 

Протягом 

року 

Рада КФК  

6. Оновлення інструктивних, інформаційних 

фото стендів. 

Протягомроку Керівник 

фізичного 

виховання, 

викладачі 

 

7. Проведення спортивних вечорів,зустрічей 

з відомими спортсменами тощо. 

Протягомроку Керівник 

фізичного 

виховання, 

викладачі 

 

8. Організація роботи фізоргів навчальних груп. Вересень 2012 Керівник 

фізичного 

виховання 

Синянська 

Н.М. 

 

9. Організація спортивної роботи у гуртках та 

секціях 

Вересень 2012 Керівник 

фізичного 
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виховання 

Синянська 

Н.М., 

викладачі ф/в 

II.Методична робота. 
1. Участь у роботі обласних семінарів-

практикумів, шкіл 

передовогопедагогічного досвіду. 

Згідно с 

планом 

роботи НМЦ 

ПТО. 

Керівник 

фізичного 

виховання, 

викладачі 

 

2. Участь у роботі методичної комісії ліцею. 

Методичні розробки уроківта позакласних 

заходів. 

Згідно с 

планом 

роботи НМЦ 

ПТО. 

Керівник 

фізичного 

виховання, 

викладачі 

 

III.Фізкультурно-масова робота. 
1. Організовувати і проводити робо ту 

спортивних гуртків та секцій. 

Протягом 

року 

Керівник 

фізи чного 

виховання, 

викладачі 

 

2. Розробити Положення про змагання і 

календарний план проведення спартакіади 

серед учнів ПТНЗ. 

Вересень 2012 Керівник 

фізичного 

виховання, 

викладачі 

 

3. Сформувати збірні команди ПТНЗ з 

різних видів спорту та брати участь у 

змаганнях обласної Спартакіади «Спорт 

протягом життя». 

Вересень- 

жовтень 2012 

Рада 

КФК 

 

4. Провести предметний тиждень «Фізична 

культура і здоров'я». 

Грудень 2012 Рада 

КФК 

 

5. Забезпечити участь у змаганнях на Кубок 

обласного управління фізичної культури і 

спорту. 

Протягом 

року 

Рада 

КФК 

 

6. Проводити оздоровчі екскурсії вихідного 

дня. 

Протягом 

року 

Рада 

КФК 

 

IV. Фізкультурно-оздоровча робота. 
1. Створити групи оздоровчої 

спрямованості. 

Вересень Керівник 

фізичного 

виховання, 

викладачі 

 

2. Провести «Дні здоров'я». Жовтень 

2012- 

березень 2013 

Керівник 

фізичного 

виховання, 

викладачі 

 

3. Організувати роботу з учнями, 

віднесеними за станом здоров'я до 

спеціальної медичної групи. 

Жовтень 2012 Керівник 

фізичного 

виховання, 

викладачі 

 

4. Забезпечити проведення поглибленого 

медичного огляду. 

Вересень- 

жовтень 2012 

Рада 

КФК 

 

5. Організувати проведення профілактичних 

бесід «За здоровий спосіб життя». 

Щомісяця Рада 

КФК 

 

6. Забезпечити проведення оздоровчих Щоденно Рада  
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заходів у режимі навчального дня. КФК 

V. Фінансово-господарська діяльність. 
1. Підтримання стану матеріально- 

спортивної бази в належному стані. 

Щоденно Керівник 

фізичного 

виховання, 

викладачі 

   

2. Придбання спортивного інвентарю. За 

кошторисом. 

Керівник 

фізичного 

виховання, 

викладачі 

 

 

 

VII. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ  

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГОПРОЦЕСУ 

 

№ 

з/п 

Найменування заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 
1. Перевірка комплексу 

навчально-методичного 

забезпечення з професійно- 

теоретичної, 

загальнопрофесійної, 

загальноосвітньої та 

професійно-практичної підготовки. 

до 01.09.2012, 

протягом 

року 

 

Директор Колесник 

Л.В. 

 

2. Контроль за навчально- 

виробничим процесом 

Згідно 

графіка 

Директор Колесник 

Л.В., заст. дир. з 

НВР Соловей О.В., 

заст. дир. з НВихР 

Машков О.М., 

заст.дир. з НР 

Чупова В.В., 

методист 

Жерліцина А.М. 

 

3. Моніторинг навчальних досягнень 

учнів І курсу за результатами вхідного 

діагностування з предметів 

загальноосвітньої підготовки 

до 10.10.10 Заст. дир. з НР 

Чупова В.В. 

 

4. Аналіз стану викладання предметів 

професійно- технічної, 

загальнопрофесійної, 

загальноосвітньої підготовки 

Згідно графіка Заст. дир. з НВР 

Соловей О.В., 

заст.дир. з НР Чупова 

В.В. 

 

5. Поточний контроль Протягом року Адміністрація  

6. Тематичний контроль Протягом року Адміністрація  

7. Моніторинг навчальних досягнень 

учнів за результатами проміжного 

діагностування учнів II курсу 

за 

результатами 

Заст. дир. з НВР 

Соловей О.В., 

заст.дир. з НР Чупова 

В.В. 

 

8. Проміжний контроль навчальних 

досягнень учнів за результатами 
Згідно робочих 

навчальних 

Заст. дир. з НВР 

Соловей О.В., 
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семестрових контрольних робіт із 

предметів професійно-теоретичної 

підготовки 

планів заст.дир. з НР Чупова 

В.В. 

9. Проведення поетапних 

кваліфікаційних атестацій 
Згідно робочих 

навчальних 

планів 

Заст. дир. з НВР 

Соловей О.В., 

заст.дир. з НР Чупова 

В.В. 

 

10. Моніторинг професійно- практичної 

підготовки учнів за результатами ККЗ 
за 

результатами 

ККЗ 

Заст. дир. з НВР 

Соловей О.В., 

заст.дир. з НР Чупова 

В.В. 

 

11. Проведення державних 

кваліфікаційних атестацій 
Згідно робочих 

навчальних 

планів 

Заст. дир. з НВР 

Соловей О.В., 

заст.дир. з НР Чупова 

В.В. 

 

12. Моніторинг професійної підготовки 

учнів за результатами ДКА 
за 

результатами 

ДКА 

Заст. дир. з НВР 

Соловей О.В., 

заст.дир. з НР Чупова 

В.В. 

 

13. Проведення державних підсумкових 

атестацій 
Згідно робочих 

навчальних 

планів 

Заст. дир. з НВР 

Соловей О.В., 

заст.дир. з НР Чупова 

В.В. 

 

14. Моніторинг результатів участі учнів в 

обласних олімпіадах 

за 

результатами 

Заст. дир. з НВР 

Соловей О.В., 

заст.дир. з НР Чупова 

В.В. 

 

15. Моніторинг результатів участі 

педагогічних працівників у обласних 

виставках- конкурсах методичних 

розробок та дидактичних матеріалів 

за 

результатами 

Заст. дир. з НВР 

Соловей О.В., 

заст.дир. з НР Чупова 

В.В. 

 

16. Моніторинг стану викладання 

виробничого навчання в майстернях та 

базових підприємствах 

Згідно графіка Заст. дир. з НВР 

Соловей О.В., 

ст.майстри Філатов 

О.Ф., Браженко М.І. 
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Циклограма контролю  

за навчально-виховним процесом на 2012-2013навчальний рік  

 

№ 

з/

п 

Що контролю-

ється 

Мета контролю Хто контро-

лює 

Термін 

контролю 

Де заслухав, 

підсумки 

контролю 
1. Ведення 

викладачами 

журналів 

теоретичного 

навчання 

Перевірити, як ви-

кладачі дотримуються 

інструкції з ведення 

журналів, накопиченість 

оцінок. Частота 

опитування, відповід-

ність дат проведення 

уроків у журналах 

теоретичного навчання, 

виробничого навчання і 

розкладі. Виконання 

навчальних планів і про-

грам. 

Заст. дир. з 

НВР Соловей 

О.В., з НР 

Чупова В.В., 

ст.майстри 

Філатов О.Ф., 

Браженко М.І. 

 

2 рази на 

семестр, 1 

раз на 

місяць, 1 

раз на тиж-

день 

Обговорення 

на нараді при 

директорові 

2. Ведення журналів 

класних 

керівників, 

майстрів груп. 

Проаналізувати плани 

виховної роботи 

навчальних груп, стан 

виконання Закону 

України «Про мову», 

своєчасність виконання 

запланованих заходів, 

виконання вимог до 

ведення журналів. 

Заст. дир. з 

НВихР 

Машков О.М. 

1 раз на 

місяць 

Обговорення 

на інструктив 

но- 

методичних 

нарадах 

3. Книга 

взаємовідвідуван 

ня уроків 

Частота відвідування 

уроків, якість та глибина 

аналізу відвіданих 

уроків. Робота 

викладачів над 

особистими 

методичними 

проблемами; позитивні 

знахідки; ефективний 

досвід викладача. 

Голови 

методичних 

комісій 

1 раз на 

семестр 

(січень, 

травень) 

Обговорення 

на засіданнях 

методкомісії 

4. Книги протоколів 

засідань 

методичних 

комісій 

Виконання планів 

роботи, якість 

протоколів засідань 

комісій. 

Заст. дир. з 

НВР Соловей 

О.В., з НР 

Чупова В.В., 

методист 

Жерліцина 

А.М. 

2 рази на 

рік 

Обговорення 

на 

інструктивно- 

методичних 

нарадах, 

педраді 

5. Уроки, 

лабораторно- 

практичні заняття 

Якість знань учнів, 

прищеплення їм навичок 

конспектування, між 

предметні 

зв'язки,технічні засоби 

навчання, 

комп'ютеризація навча-

льного процесу, 

Адміністрація, 

голови 

методичних 

комісій 

Протягом 

навчально-

го року 

Обговорення 

на інструкти-

вно- 

методичнихн

арадах, 

педраді, 

засіданнях 

методичних 
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професійна спря-

мованість предметів 

загальноосвітнього 

циклу. 

комісій 

6. Засідання ме-

тодичних комісій 

Явка викладачів та 

майстрів виробничого 

навчання, підготовка 

запланованих питань. 

Заст. дир. з 

НВР Соловей 

О.В., з НР 

Чупова В.В. 

1 раз на 

місяць 

(останній 

четвер) 

Обговорення 

на засіданнях 

педради 

7. Виховні години 

тематичні лінійки, 

вечори 

Якість підготовки і 

проведення виховних 

годин, тематичних 

лінійок. Присутність 

учнів на підготовлених 

вечорах. Виховний 

потенціал заходів. 

Зв'язок з майбутньою 

професією. 

Заст. дир. з 

НВихР 

Машков О.М. 

Щопятниці

о 8:00 

Обговорення 

на ін-

структивно- 

методичних 

нарадах 

класних 

керівників 

8. Предметні гуртки 

та гуртки 

технічної 

творчості учнів 

Відвідування учнями 

засідань гуртків, 

виконання планів 

роботи, ефективності 

проведеної роботи. 

Заст. дир. з 

НВР Соловей 

О.В., з НР 

Чупова В.В., з 

НВихР 

Машков О.М. 

Двічі на 

рік (лютий, 

травень) 

Обговорення 

на педраді 

9. Кабінети та 

лабораторії 

Виконання планів 

роботи кабінетів та 

лабораторій. 

Додержання правил 

техніки безпеки. 

Справність приладів та 

обладнання. Меблі в 

кабінетах, їх стан. 

Заст. дир. з 

НВР Соловей 

О.В., з НР 

Чупова В.В. 

Двічі на 

рік (січень, 

травень) 

Обговорення 

на педраді 

10. Навчальні 

майстерні 

Наявність методичного 

забезпечення. 

Виконання програм 

виробничого навчання. 

Додержання правил тех-

ніки безпеки. Зв'язок 

майстрів виробничого 

навчання з предметними 

комісіями викладачів 

спеціальних дисциплін. 

Заст. дир. з 

НВР Соловей 

О.В., з НР 

Чупова В.В. 

Двічі на 

рік (лютий, 

травень) 

Обговорення 

на педраді 

11. Консультації та 

додаткові заняття 

Відвідування. Якість 

проведених занять. 

Результати. Облік 

роботи. 

Заст. дир. з 

НВР Соловей 

О.В., з НР 

Чупова В.В., 

голови 

метод.комісій 

Щомісяця Обговорення 

на засіданнях 

методичних 

комісій 

12. Державна ква-

ліфікаційна 

робота 

Тематика письмових 

екзаменаційних робіт, 

ступінь їх оновлення, 

актуальність, якість 

робіт. Своєчасне 

виконання графіків. 

Дотримання вимог 

Заст. дир. з 

НВР Соловей 

О.В. 

Двічі на 

рік 

Обговорення 

на педраді 
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орфографічного та 

графічного режимів. 

13. Документація 

викладачів. 

Методичне 

забезпечення 

поточного та 

підсумкового 

контролю знань 

учнів 

Відповідність 

документації навча-

льним планам. 

Наявність документації 

українською мовою, 

наявність матеріалів 

державної підсумкової 

атестації, варіантів 

обов'язкових конт-

рольних робіт за 

навчальними планами. 

Заст. дир. з 

НВР Соловей 

О.В., з НР 

Чупова В.В., 

голови 

метод.комісій, 

методист 

Жерліцина 

А.М. 

Двічі на 

рік 

(грудень, 

травень) 

Обговорення 

на інструкти- 

вно- методич- 

них нарадах 

14. Звіти учнів з 

лабораторних та 

практичних робіт. 

Дотримання вимог 

орфографічного та 

графічного режимів, їх 

оформлення, зберігання, 

перевірка їх викладача-

ми. 

Заст. дир. з 

НВР Соловей 

О.В., з НР 

Чупова В.В. 

Квітень 

2013 

Обговорення 

на засіданнях 

методичних 

комісій 

15. Комплексні 

Кваліфікаційнізав

дання 

Наявність затверджених 

пакетівдокументів ком-

плексних контрольних 

завдань з усіх професій. 

Матеріально- методичне 

забезпечення виконання 

комплексних 

контрольних завдань. 

Заст. дир. з 

НВР Соловей 

О.В. 

Грудень 

2012 

Обговорення 

на засіданнях 

методичних 

комісій 

16. Комплексні 

контрольні 

завдання з 

фундаментальних 

та 

професійно- 

спрямованихпред

метів 

Стан дидактичної 

інтеграції професійно-

орієнтованих 

та спеціальних 

дисциплін. Створення 

пакетів комплексних 

контрольних 

завдань (теоретичні 

питання, задачі, ва-

ріанти контрольних 

завдань). 

Заст. дир. з 

НВР Соловей 

О.В. 

Січень 

2013 

Обговорення 

на засіданнях 

методичних 

комісій 

17. Звіти з 

виробничого 

навчання на 

виробництві(щоде

нники) 

Наявність та якістьзвітів 

учнів. 

Дотримання орфо-

графічного та гра-

фічного режимів. 

Заст. дир. з 

НВР Соловей 

О.В., 

ст.майстри 

Філатов О.Ф., 

Браженко М.І. 

За 

графіком 

навчаль- 

ного 

процесу 

(післязакін

чення 

виробни-

чого 

навчання) 

Обговорення 

на засіданнях 

методичних 

комісій 

18. Відкриті та 

експериментальні

уроки. 

Виконання графіку 

проведення та 

підготовки до них. 

Розгорнутий поурочний 

план- конспект або 

методична розробка. 

Заст. дир. з 

НВР Соловей 

О.В., з НР 

Чупова В.В. 

За 

графіком 

Обговорення 

на засіданнях 

методичних 

комісій 
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Зв'язок з індивідуальною 

методичною темою та 

єдиною методичною 

темою ліцею. 

19. Державна під-

сумкова атестація 

Додержання вимог до 

організації та 

проведення державної 

підсумкової атестації. 

Якість знань учнів. 

Матеріально- методичне 

забезпечення. 

Заст. дир. з 

НВР Соловей 

О.В., з НР 

Чупова В.В., 

методист 

Жерліцина 

А.М. 

Другий 

семестр 

навчально-

го року 

Обговорення 

на педраді 

20. Семінари з 

молодими 

викладачами та 

майстрами. 

Наявність плану роботи, 

тематики та розкладу 

семінарських занять, 

зразків 

методичної 

документації до уроків 

різних типів з 

використання активних 

методів навчання. 

Заст. дир. з 

НВР Соловей 

О.В., з НР 

Чупова В.В., 

голови 

метод.комісій, 

методист 

Жерліцина 

А.М. 

Жовтень 

2012 

Обговорення 

на 

інструктивно- 

методичних 

нарадах 

21. Явка учнів на 1-й 

урок 

Виявлення учнів, які 

запізнилися. Видача 

допусків на заняття. 

Заходи виховного 

характеру щодо 

запобігання запізнень. 

Заст. дир. з 

НВР Соловей 

О.В., з НР 

Чупова В.В., з 

НВихР 

Машков О.М., 

ст.майстри 

Філатов О.Ф., 

Браженко М.І. 

Щоденно Обговорення 

на 

інструктивно- 

методичних 

нарадах 

22. Санітарний стан 

приміщень, 

території навколо 

ліцею. 

Якість прибирання та 

чергування. Додержання 

сангігієничного режиму 

занять. 

Наявність та справність 

меблів. 

Інженер-

наглядач 

Нікіфоров В.Я. 

Щоденно Обговорення 

на 

інструктивно- 

методичних 

нарадах 
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ПЛАН 

внутрішньоліцейного контролю на 2012-2013 н. р. 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи Дата Форма контролю 

1 

 

Вхідне діагностування знань учнів І курсу з 

загальноосвітніх предметів 

Вересень 

 

Наказ 

 

2 

 

Організація роботи предметних гуртків, 

додаткових занять 

Вересень 

 

Графіки 

 

3 

 

Організація роботи атестаційної комісії. 

Робота з педагогами, що атестуються 

Жовтень 

 

Наказ 

План 

4 

 

5 

Організація роботи з підготовки до обласних 

олімпіад 

Підсумки проміжної атестації учнів 

Жовтень 

 

Листопад 

Розпорядження 

Графік 

Наказ 

6 Моніторинг знань учнів з інформатики Листопад Аналіз 

7 Впровадження програми "Обдаровані діти".  

а) творчий розвиток особистості; 

б) відповідність рівня досягнень учнів 

вимогам програм з математики 

Грудень 

 

 

 

 

 

Наказ 

 

 

 

 

 

8 Олімпіади з загальноосвітніх предметів Грудень Наказ 

9 Педагогічні читання Січень Наказ 

10 Підготовка до незалежного тестування Січень Аналіз 

11 Аналіз відвідування учнями навчальних 

занять 

Лютий  

 

Аналіз 

 

12 Контроль за веденням журналів т/н Лютий Наказ 

13 Директорські контрольні роботи на ІІІ курсі Лютий 

 

Наказ 

 

14 Атестація педагогічних працівників Березень Наказ 

15 

 

 

Проміжне діагностування учнів за 

матеріалами обласного методичного центру 

Квітень  

 

 

Наказ 

Аналіз 

 

16 

 

Підготовка до конференції "Методичний 

аукціон" 

Травень 

 

Наказ 

 

17 Результативність роботи методичних комісій Червень  Наказ 
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Внутрішньоліцейний  контроль в навчальних групах. 
Цільова постанова: забезпечити виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», 

Указу Президента України «Про невідкладні заходи, щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» та 

Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям», Програми розвитку професійного ліцею.  
№ 

з/п 

 

Законодавча 

нормативно-

правова база. 

 

Цільова 

настанова 

 

Зміст 

контролю 

 

Форма 

 

Вид 

 

Засоби 

Строки етапів контролю 

Підгото

вчий 

Контроль Аналіз 

узагаль 

нення 

Контроль за 

виконанням 

1 Закон України 

«Про загальну 

середню освіту» 

від 13.05.1991 № 

615- ХІУ 

Забезпечити 

умови для 

теоретичного, 

виробничого 

навчання. 

Матеріально-

технічне й 

науково – 

методичне 

забезпечен 

ня 

навчальних 

майстерень 

та кабінетів, 

їдальні, 

бібліотеки. 

Громадсь

ко 

адміністр

ативно 

Фронтальн

ий 

рейд До 

20.08. 

26.08. 29.08. 

нарада 

01.09 

2 Інструктивний 

лист МОН 

України «Про 

особливості вик-

ладання нав-

чальних дисцип-

лін у 2008-

2009н.р,.Держав

ні стандарти 

ПТО. 

Організувати 

виконання 

державного 

стандарту ПТО 

з підготовки 

кваліфікованих 

робітників.  

Календарно-

тематичне 

планування 

навчальних 

програм для 

всіх 

професій, 

всіх форм  

навчання. 

Адмініст

ративна 

Тематични

й 

Перевірка 

тематик-них 

планів 

До 

08.09 

10-15.09 До 21.09 

мк 

Грудень 

3. Інструкція з 

ведення ділової 

документації від 

23.06.2000       

 № 240. 

Виконання 

інструкції. 

Ведення 

особових 

справ учнів, 

класних 

журналів 

Адмініст

ративна 

тематичний Індивідуальн

і бесіди 

викладачами, 

майстрами 

До 

10.09 

15-20.09 До 25.09 Січень 

Лютий 
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4. Закон України 

 « Про освіту», 

«Положення  

про професій - 

ний ліцей». 

Стартова 

діагностика 

рівня НДУ. 

Перевірні 

контрольні 

роботи із 

загальноосвіт

ніх 

предметів. 

Адмініст

ративна 

Перевірка 

аналізу 

контрольни

х робіт 

співбесіда До 

15.09 

20-29.09 До 5.10 Жовтень 

5.  Закон «Про 

професійно-

технічну освіту» 

Корегування 

внутрішньо 

групової 

системи 

моніторингу  

відвідування 

занять 

ліцеїстами. 

Відвідування 

ліцею 

учнями 

навчальних 

груп .Робота 

класних 

керівників з 

учнями 

«групи 

ризику». 

Адмініст

ративна 

тематичний Перевірка 

журналів 

теоретичного 

та 

виробничого 

навчання. 

До 

01.10 

щотижневий щомісяця  

6. Нормативні 

документи з 

атестації 

педагогів. 

Аналіз і оцінка 

результатів 

навчально-

виховної 

діяльності 

педагогів. 

Динаміка 

професійних 

умінь педа-

гогів; рівень 

навченості  і 

вихованості; 

учнів в нав-

чальних груп 

викладачів, 

які атесту-

ються. 

Громад-

сько – 

адміністр

ативна. 

Фронтальн

ий. 

Відвідування 

й аналіз 

уроків (по 

графіку), 

анкетування. 

До 

10.10 

20.10.-20.05. Засідання 

атестаційн

ої комісії. 

 

7 Закон України 

«Про охорону 

праці» від 

14.10.1992 р. № 

2695 зі змінами 

й доповненями 

від 15.05.1996 р. 

№ 196/96 ВР. 

 

Створення 

безпечних і 

сприятливих 

умов для НВР. 

Санітарно-

гігієнічний 

режим ліцею. 

Громад-

сько-

адміністра

тивна. 

Тематични

й 

Рейд. До 

10.09. 

 До 10.10. 

нарада. 
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8 Указ 

Президента 

України від 

24.04.2000р. № 

612 

Система поза-

класної роботи 

із предмета і її 

значення для 

підвищення 

якості 

навчання. 

Позакласна 

робота 

викладачів 

ЗО 

предметів. 

Адмініст

ративна 

Тематични

й 

Відвідування 

заходів, 

співбесіди, 

анкетування. 

До 

15.12 

10-14.12 До 31.12. 

МК 

 

9 Нормативні 

документи про 

функціонування 

ліцею. 

Виконання 

нормативних 

документів про 

функціонуванн

я ліцею. 

Участь в 

обласному 

конкурсі. 

Адмініст

ративна 

Фронтальн

ий 

Підготовка 

документів 

про функці-

онування 

ліцею в 

наступному 

2011– 2012 

н.р. 

До 

10.09. 

12.10   

10 Постанова Кабі-

нету Міністрів 

України «Про 

затвердження 

державного 

стандарту ПТО» 

 

 

Моніторинг 

атестацій. 

Адмініст

ративна. 

Тематични

й 

аналіз До 

02.02.-

02.06. 

15.03.-05.04.; 

10.06.-25.06. 

До 10.04. 

до 30.06. 

МК 

Квітень, 

червень 

11 Наказ МОН 

України від 

13.06.2001 № 451 

«Про за-

твердження 

зразків обов’яз-

кової ділової 

документації», 

інструкція з ве-

дення ділової 

документації від 

23.02.2000р. № 

241 

Стан ліцейної 

документації 

Система 

контролю й 

обліку знань 

в журналах 

теоретичного 

та 

виробничого 

навчання. 

Адмініст

ративна 

Тематич 

ний 

Перевірка 

журналів 

теоретичного 

та 

виробничого 

навчання. 

До 

20.12. 

24-27.12. До 30.12. 

наказ 

Січень, 

лютий 

12 Концепція 

безперервної 

професійної 

Рівень профе-

сійних умінь 

педагогів, 

Виконання 

навчальних 

програм із 

Адмініст

ративна 

Тематични

й 

Відвідування 

й аналіз 

уроків. 

Відпові

дно 

графіку 

Відповідно 

графіку 

контролю. 

Відповідн

о графіку 

контролю. 

Відповідно 

графіку 

контро-лю. 
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освіти. професійна 

спрямованість 

предметів. 

ЗО 

предметів. 

контро-

лю. 

13 Концепція 

безперервної 

професійної 

освіти. 

Реалізація ви-

мог національ-

ної доктрини 

розвитку 

освіти. 

Методика 

професійного 

навчання 

Адмініст

ративна 

Тематич 

ний 

Професійна 

спрямова6ніс

ть науковість 

викладання. 

До 

10.09. 

01.10. До 10.05.  

14 Навчальні 

програми 

Становлення 

культурної, 

професійної, 

компетентності 

майбутніх 

працівників. 

Рівень воло-

діння уміння-

ми, навичка-

ми практик-

ного вико-

ристання 

знань. 

Адміні-

стративна 

Фронталь 

ний 

Відвідування 

й аналіз уро-

ків, конкурсн 

проймай - 

стерності, 

предметна 

олімпіада. 

До 

01.02. 

10.03.-20.06. До 25.06. 

педрада 

Березень, 

червень 

15 Наказ МОН 

України від 

14.12.2000р.»Про 

затвердження 

положення про 

державно під-

сумкову атес-

тацію учнів у 

системі загаль-ної 

середньої освіти». 

Підготовка до 

ДПА та 

поетапної 

атестації учнів, 

перевірочних 

робіт. 

Повторення 

навчального 

матеріалу. 

Виконання 

вимог 

навчальних 

програм з 

формування 

професійної 

майстерності

. 

Адміні-

стративна  

Тематич 

ний 

Аналіз  До 

01.04. 

03.-08.04. 

15.06.-20.06. 

До 10.04. 

до 25.06. 

співбесіда 

 

16 Указ Президен-

та України від 

24.04.2000р. № 

612 

Результативні 

сть роботи пе-

дагогів з обда-

рованими 

учнями. 

Система 

роботи з 

обдаровани 

ми учнями. 

Громадсь

ко-

адміні-

стративна 

Тематич 

ний 

Анкетуванн, 

співбесіда 

До 

01.04. 

01.-10.04. 

творчий звіт 

на МК. 

До 15.04.  

17 

 

 

Концепція 

безперервної 

професійної 

освіти. 

Впровадження 

комп’ютерних 

технологій. 

 

Комп’ютерні 

технології на 

уроках пред-

метів профе-

сійно-теоре-

тичної 

підготовки. 

Адміні-

стративна 

Тематич 

ний 

 

Відвідування 

й аналіз 

уроків, 

анкетувань 

ня, 

співбесіди 

 

 

 

 

До 01.04 

01-

11.05.дові

дки на МК 

 

травень 
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План - сітка  внутрішньоліцейного контролю. 
 

Навчальні групи І – IV курсів. 
№ 

з/п 

Питання 

контролю 

 

 

Місяці 2012-2013 н.р. 

 

Вихідна 

інформація 

(документ 

слухання) 

Примітка 

09 10 11 12 01 02 03 04     05 06   

1.Організаційно – педагогічні питання. 

1 Особові справи 

учнів 

Групи 

І-го 

курсу, 

ТУ 

І-Ш 

курсів 

  Групи 

Ш-го 

курсу, 

ТУ 

    І-Ш 

курсів 

нарада  

2 Забезпеченість 

підручниками. 

 +        + нарада  

3 Медичне 

обслуговуван 

ня 

 +  +  +  +   Нарада рішення в 

жовтні. 

 

4 Харчування 

учнів. 

+ +  +  + +  +  Аналітичний 

наказ 

 

5 Техніка безпе-ки 

санітарно - 

гігієнічний 

режим. 

+  +   +   +  

 

 

 

Аналітичний 

наказ 

 

6 Робота 

психологічної 

служби 

  +    +    Нарада, наказ у 

лютому. 

 

7 Відвідування 

ліцею учнями. 

І курс П-Ш 

курс 

 Учні 

«групи 

ризику

» 

 І-Ш 

курсу 

 Учні 

«групи 

ризику

» 

Вибір 

ково 

 Накази: жовтень, 

грудень, лютий. 

Рішення – 

квітень. 

 

8 Поурочно – 

тематичне пла-

нування НВП. 

+   + +  Вибір-

ково 

 + + нарада  
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9 Поурочне 

планування. 

 І курс  П-Ш 

курси 

 І курс  І-П 

курс 

Вибір 

ково 

 Нарада  

10 Робота мето-

дичних  струк-тур 

  +     +   Педрада у квітні  

11 Курсова 

перепідготовка 

+    +     + Співбесіда  

12 Атестація 

педагогів 

 +      +   Нарада   

13 Журнали 

теоретичного і 

виробничого 

навчання 

І курс 

+ 

П курс 

+ 

Ш курс 

+ 

Вибірк

ово 

  Вибірк

ово 

Вибірк

ово 

П-Ш 

курс 

П-Ш 

курс 

Нарада, 

розпорядження у 

вересні, наказ 

 

14 Учнівські зошити, 

лабораторні 

роботи. 

І курс 

із ЗО 

предме

тів 

П-Ш 

курс із 

спец.п

редмет

ів. 

 П-Ш 

курс із 

спец.п

редмет

ів 

 І-Ш 

курси 

із ЗО 

предме

тів 

    Нарада, довідки 

на МК. 

 

15 Навчальні плани і 

програми. 

 +  + +   Вибірк

ово 

  Нарада, накази в 

грудні. 
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ГРАФІК КОНТРОЛЮ УРОКІВ 

майстрів в/н Ізюмського професійного ліцею  

у I семестрі 2012 / 2013 навч. року 

№ 

з/п 

ПІБ Вересень Жовтень Листопад Грудень 

1.  Біцман В.М.    4/9  3/5   1/10      2/6  

2.  Боклаг С.М   1/21    3/4   1/21      3/14 

3.  Відіньов В.І.     1/21      4/9   2/12   

4.  Водолазський І.В.  2/12   3/9    1/10    4/9    

5.  Воротиленко О.Л.       2/12      3/2    

6.  Гаврик О.С.    1/10    3/7      4/9   

7.  ГордіенкоА.М    1/10   3/13    2/16   4/6   

8.  Дудник В.П  4/9   1/16    3/20    3/14    

9.  Дудник В.Г  4/9   2/12    1/2     3/16   

10.  Дудник Б.Б.    1/10       2/12    3/20  

11.  Жданюкова О.П   3/20    2/21     1/16    4/9 

12.  Заіка О.Г.   2/3    3/5    4/9     1/16 

13.  Коваленко Н.О.                 

14.  Крівцов А.П.       1/21   2/5      3/10 

15.  Лаврентьєв В.Б.     2/12     4/16     1/21  

16.  Машкова С.В  4/9      1/21  3/7   3/15    

17.  МірошниченкоС.Ф   3/5    2/15    1/21  4/9    

18.  Макогон В.Л.    1/10     2/5      4/9  

19.  Приходько С.М.     2/3   1/5    3/4   4/9  

20.  Поздняков І.Н.   1/21    4/9    3/20    3/12  

21.  Попірний А.П.   4/9  3/12    2/15   1/15     

22.  Семеренко А.М.   4/9   1/21    2/1     3/21  

23.  Сировацька Н.М   3/16    2/10     3/5    1/10 

24.  Сухомлин С.Г  3/10     4/9   1/15    3/16   

25.  Сухоруков В.М.   2/4   3/3    3/2    1/5   

26.  Фартушна Т.Г   3/5    2/15     1/21 4/9    

27.  Черкасов О.М    2/6    4/9    3/15   1/21  

28.  Чернікова М.Р  2/10    1/7   4/9     3/12   

29.  Шеремет Є.Б    2/8   3/12    1/15      

30.  Щульц В.Г   3/5    1/2    4/9   3/15   

31.                   

32.                   

 

ХТО ВІДВІДУЄ 

1 Директор  

2 Заст. Директора з НВР 

3 Старший майстер 

4 Заст. Директора з ВР 

  

МЕТА ВІДВІДУВАННЯ 

1…4 

       1..20 
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МЕТА ВІДВІДУВАННЯ УРОКУ 

 

1.  Ефективність застосування активних методів. 

2.  Методичні прийоми актуалізації опорних знань. 

3.  Методика показу прийомів роботи на вступному інструктажі. 

4.  Прийоми поточного інструктування. 

5.  Ефективність зв'язку з матеріалом – предметів професійно – теоретичної 

підготовки   та ЗО. 

6.  Організація самостійної роботи учнів. 

7.  Комплексне навчально – методичне забезпечення уроку. 

8.  Прийоми використання навчальних елементів модульної системи. 

9.  Реалізація виховного потенціалу уроку. 

10.  Якість підготовки до уроку. 

11.  Прийоми навчання технічної термінології. 

12.  Об’єктивність оцінювання НДУ. 

13.  Використання письмового інструктування. 

14.  Дотримання вимог Т.Б. 

15.  Впровадження  педагогічних інновацій. 

16.  Навчання передовим методам праці, ефективним технологіям. 

17.  Методичні прийоми заключного інструктажу. Зміст домашніх завдань. 

18.  Відповідність скоригованим програмам виробничого навчання та 

виробничої практики на підприємствах міста. 

19.  Виконання програми в/н відповідно графіку перестановки учнів. 

20.  Реалізація виховання культури праці. 

21.  Система роботи майстра в/н  щодо піднесення якості й ефективності 

уроку. 
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ГРАФІК КОНТРОЛЮ УРОКІВ 

викладачів Ізюмського професійного ліцею  

уI семестрі 2012 / 2013 навч. року 

 

№ 

з/п 

 

ПІБ 

 

Вересень 

 

Жовтень 

 

Листопад 

 

Грудень 

1. Антонова І.Б  3/2     3/4    4/6   1/15   

2. Балугян Т.В.    3/8  1/7    3/13     4/16  

3. Бреус В.М   3/9    4/6    1/11      

4. Білоус Т.В.    2/2    4/21    2/6    1/15 

5. Градова О.В.  3/5   1/12   4/21      3/9   

6. Гудков Б.В     3/18     4/8    1/18   

7.  Жерліцина Т.В.      2/2    3/13      4/16 

8. Забашта В.В.   2/13     1/12    4/4   2/17  

9. Зибицький                  

10. Носачов В.Г.   3/12     1/9      3/9   

11. Ошурко Н.О.    1/16  4/22   3/20    3/18    

12. Сергєєва В.Л   2/9      1/12   4/13     

13. Стовпак Л.І.    3/15     4/22     1/9   

14. Соболева Ю.В.   3/6      4/21     1/9   

15. Фартушна І.О.   3/18    3/9     2/3   1/6  

16. Черкашина Н.В    1/11   3/11     3/18     

17. Чухлеб О.С.   3/18    3/9     4/22    1/20 

                  

                  

                  

                  

 

 

 

ХТО ВІДВІДУЄ 

1 Директор  

2 Заст. Директора з НВР 

3 Заст. Директора з НР 

4 Заст. Директора з ВР 

  

МЕТА ВІДВІДУВАННЯ 

1…4 

       1..20 
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МЕТА ВІДВІДУВАННЯ УРОКУ 

 

1. Методичні прийоми актуалізації опорних знань. 

2. Організація уроку з практичного використання знань. 

3. Методика тематичного оцінювання НДУ та поурочного контролю. 

4. Реалізація виховного потенціалу уроку. 

5. Ефективність використання  роздаткового матеріалу. 

6. Активність та працездатність учнів  на різних етапах уроку. 

7. Рівень професійної спрямованості предмету. 

8. Організація  та ефективність самостійної роботи  учнів з підручником. 

9. Використання активних методів, інтерактивного та креактивного навчання. 

10 Вироблення навичок культури усного та писемного мовлення. 

11. Система роботи викладача. 

12. Врахування реальних можливостей учнів. 

13. Гуманізація навчально – виховного процессу. 

14. Об’єктивність оцінювання НДУ. 

15. Педагогічні технології викладача. 

16. Психологія спілкування викладача і учня. 

17. Дотримання норм санітарно – гігієнічного режиму та Т.Б. 

18. Реалізація міжпредметних зв’язків та професійної спрямованості. 

19. Ознайомлення з роботою молодого спеціаліста. 

20.  Ефективність методів викладання нового матеріалу. 

21. Форма і методи виховного заходу. Їх актуальність. 

22. Реалізація розвиваючих виховних і пізнавальних заходів. 
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ГРАФІК КОНТРОЛЮ УРОКІВ 

майстрів в/н Ізюмського професійного ліцею  

у IІ семестрі 2012 / 2013  навч. року 

 

№ 

з/п 

ПІБ Січень Лютий  Бер0езень Квітень Травень  Червень 

1. Біцман В.М.    4/9     4/7   2/6     1/5      

2. Боклаг С.М     4/10     1/5     2/6        

3. Відіньов В.І.    1/6     4/11    4/7          

4. Водолазський І.В.       2/3    4/6    1/12        

5. Воротиленко О.Л.     4/15       2/3    2/1

5 

      

6. Гаврик О.С.   1/7     4/16    2/15           

7. ГордіенкоА.М     1/16      4/10   2/7         

8. Дудник В.П       4/13     2/15   1/12        

9 Дудник В.Г    4/5       1/5     2/6       

10. Дудник Б.Б.  2/7       4/5     3/9         

11. Жданюкова О.П     2/7       4/11     1/15      

12. Заіка О.Г.       2/7    1/12    4/16        

13. Коваленко Н.О.   4/5        3/9   1/7         

14. Крівцов А.П.     2/15       1/7     4/16      

15. Лаврентьєв В.Б.       1/7   2/5       4/16      

16. Машкова С.В    1/7        2/16    4/3       

17. МірошниченкоС.Ф   2/8     4/10     1/9          

18. Макогон В.Л.      1/7     2/16      3/5      

19. Щульц В.Г    2/7       1/2       3/5     

20. Приходько С.М.     4/13     3/9    2/1

6 

        

21. Поздняков І.Н.       1/7    4/6    3/9        

22. Попірний А.П.        2/5     4/10       1/7   

23. Семеренко А.М.     1/7     4/16    2/1

5 

        

24. Сировацька Н.М    2/7       1/2       3/5     

25. Сухомлин С.Г                       

26. Сухоруков В.М.   1/2      2/7       3/9    4/16   

27. Фартушна Т.Г      1/10     4/5    2/12    3/7    

28. Черкасов О.М    1/5     2/12     3/7      4/10   

29. Чернікова М.Р   1/2      2/7       3/9   4/14    

30. Шеремет Є.Б   4/5        3/9   1/7         

                        

 

 

 

 

 

 

 ХТО ВІДВІДУЄ 

1 Директор  

2 Заст. Директора з НВР 

3 Заст. Директора з ВР 

4 Старші майстри 
  

МЕТА ВІДВІДУВАННЯ 

1…4 

       1..20 
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МЕТА ВІДВІДУВАННЯ УРОКУ 

 

1 Ефективність застосування активних методів. 

2 Методичні прийоми актуалізації опорних знань. 

3 Методика показу прийомів роботи на вступному інструктажі. 

4 Прийоми поточного інструктування. 

5 Ефективність зв'язку з матеріалом – предметів професійно – теоретичної 

підготовки   та ЗО. 

6 Організація самостійної роботи учнів. 

7 Комплексне навчально – методичне забезпечення уроку. 

8 Прийоми використання навчальних елементів модульної системи. 

9 Реалізація виховного потенціалу уроку. 

10 Якість підготовки до уроку. 

11 Прийоми навчання технічної термінології. 

12 Об’єктивність оцінювання НДУ. 

13 Використання письмового інструктування. 

14 Дотримання вимог Т.Б. 

15 Впровадження  педагогічних інновацій. 

16 Навчання передовим методам праці, ефективним технологіям. 

17 Методичні прийоми заключного інструктажу. Зміст домашніх завдань. 

18 Відповідність скоригованим програмам виробничого навчання та 

виробничої практики на підприємствах міста. 

19 Виконання програми в/н відповідно графіку перестановки учнів. 

20 Реалізація виховання культури праці. 
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ГРАФІК КОНТРОЛЮ УРОКІВ 

викладачів Ізюмського професійного ліцею  

у _IІ_ семестрі 2012/ 2013  навч. року 

№ 

з/п 
 

ПІБ 

Січе

нь 

Лютий  Березень Квітень Травень  Червень 

1. Антонова І.Б   1/2

1 

    3/9    4/16   3/15        

2 Балугян Т.В.  4/9    2/2     1/5    3/2    3/7    

3 Ошурко Н.О.  1/19   3/6    1/8  2/7     3/11       

4 Бреус В.М   3/7       3/9  2/11  1/15   4/15      

5 Білоус Т.В.  4/17   2/9        2/5     1/18     

6 Гудков Б.В    3/14     3/2       2/12       

7 Жерліцина ТВ   2/1

5 

   3/15   4/16    1/11         

8 Градова АВ    2/9     1/18   3/15     2/12      

9 Ковалевська ОЛ   3/4   2/12   3/15  4/4     ¼       

10 Лаврентьэв В.Б  3/20  3/13    1/14  4/4    2/6         

11 Чухлеб ЕС    3/5   2/12     1/12    2/14       

12 Носачов В.Г.     2/8   1/18   2/1    3/8        

13 Павлова Н.В.   4/4   3/11   1/6  2/13      3/11      

14 Сергєєва В.Л    1/11     4/4      3/13        

15 Синянська Н.М.    1/7   2/19      4/16   3/10       

16 Стовпак Л.І.      1/15    3/3  2/5    4/12    3/14   

17 Зібіцький Ю.Є.   3/9    1/5    3/15    4/16        

18 Шовкопляс В.І.   2/1

1 

   1/15        4/4        

19 Черкашина Н.В    2/12   1/18    4/16    3/9        

20 Фартушна І.О.  1/7     2/15   4/16      3/15       

21 Перевозник Н.В.   1/7   2/19      4/16   3/10        

 

 

 

ХТО ВІДВІДУЄ 

1 Директор  

2 Заст. Директора з НВР 

3 Заст. Директора з НР 

4 Заст. Директора з ВР 

  

МЕТА ВІДВІДУВАННЯ 

1…4 

       1..20 
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МЕТА ВІДВІДУВАННЯ УРОКУ 

 

1. Методичні прийоми актуалізації опорних знань. 

2. Організація уроку з практичного використання знань. 

3. Методика тематичного оцінювання НДУ та поурочного контролю. 

4. Реалізація виховного потенціалу уроку. 

5. Ефективність використання  роздаткового матеріалу. 

6. Активність та працездатність учнів  на різних етапах уроку. 

7. Рівень професійної спрямованості предмету. 

8. Організація ефективність самостійної роботи з підручником. 

9. Використання активних методів, між предметних зв’язків  та креативного 

навчання. 

10 Вироблення навичок культури усного та писемного мовлення. 

11. Система роботи викладача. 

12. Врахування реальних можливостей учнів. 

13. Гуманізація навчально – виховного процесу. 

14. Об’єктивність оцінювання НДУ. 

15. Педагогічні технології викладача. 

16. Психологія спілкування викладача і учня. 

17. Дотримання норм санітарно – гігієнічного режиму та Т.Б. 

18. Реалізація між предметних зв’язків та професійної спрямованості. 

19. Ознайомлення з роботою молодого спеціаліста. 

20. Ефективність методів викладання нового матеріалу 

21. Комплексне навчально – методичне забезпечення уроку. 
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                                                                     "ЗАТВЕРДЖУЮ" 

Директор Ізюмського 

професійного ліцею 

_______ Л.В.Колесник 

"31"   серпня 2012р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні 

методичної ради 

Протокол №  1  

від 31.08.2012 р. 

 Голова методичної ради 

__________ Л.В.Колесник 
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VIII. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

 

Методична проблема 

 ліцею,  

 на яку  орієнтовані  всі форми, методи  

методичної роботи  

в 2012 – 2013 навчальному році: 

 
 

«Розвиток ключових компетентностей учнів шляхом 

впровадження інноваційних  технологій». 

 

 

№ 

з/п 

Найменування заходу Термін 

виконання 

Відповідаль 

ний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Провести засідання  педагогічної 

ради ліцею 

Протягом року 

згідно 

графіка 

проведення: 

серпень, 

жовтень, 

грудень, лютий, 

квітень, червень 

Директор ліцею 

Колесник Л.В. 

 

2. Провести засідання  методичної ради 

ліцею 

Протягом року 

згідно 

графіка 

проведення 

Директор ліцею 

Колесник Л.В. 

 

3. Провести засідання  методичних 

комісій 

2 четвер місяця Голови методичних 

комісій 

 

4. Організувати роботу методичного 

кабінету 

Протягом року 

згідно плану 

роботи кабінету 

Методист 

Жерліцина А.М. 

 

5. Провести інструктивно - методичні 

наради  з викладачами, майстрами 

виробничого навчання, класними 

керівниками 

1 четвер місяця Заст.дир.з НР, з 

НВР, з НВихР 

Чупова В.В., 

Соловей О.В., 

Машков О.М., 

методист 

Жерліцина А.М., 

ст.майстри 
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6. Організувати роботу школи молодого 

майстра 

Вересень 2012 Ст. майстри 

Філатов О.Ф., 

Браженко М.І. 

 

7. Організувати роботу школи молодого 

викладача 

Вересень 2012 Заст.дир.з НР 

Чупова В.В. 

 

8. Провести заняття школи передового 

досвіду 

3 четвер 

жовтень, 

грудень 2012р., 

лютий, квітень 

2013р. 

Методист 

Жерліцина А.М. 

 

9. Організувати роботу постійно - 

діючого семінару-практикуму для 

педагогічних працівників ліцею 

3 четвер 

вересень, 

листопад 2012р., 

березень, 

травень 2013р. 

Методист 

Жерліцина А.М. 

 

10. Провести моніторингові дослідження 

викладання навчальних дисциплін 

Протягом 

навчального 

року 

Заст.дир.з НР, з 

НВР Чупова В.В., 

Соловей О.В., 

методист 

Жерліцина А.М. 

 

11. Провести моніторингові дослідження 

навчальних досягнень учнів 

Кожного 

семестру 

Викладачі, майстри 

в/н 

 

12. Взяти участь в проведенні січневої 

обласної  науково - практичної 

конференції  

Січень 2013 Директор Колесник 

Л.В., 

методист 

Жерліцина А.М. 

 

13. Вивчити та узагальнити досвід 

роботи: 

 викладача Черкашиної Н.В. за 

темою : «Cоціалізація учнів на 

уроках біології через 

використання інтерактивних 

педагогічних технологій»; 

викладача Ковалевської О.Л. за 

темою : «Вивчення нового 

матеріалу методом роботи в 

малих групах, «мозковий штурм», 

«робота в парах»; 

майстра виробничого навчання 

Боклага С.М. за темою: 

«Використання учбових елементів 

для проведення занять із 

слюсарної справи». 

Протягом 

навчального 

року 

Методист 

Жерліцина А.М., 

голови 

методичної 

комісії, 

Черкашина Н.В., 

Ковалевська О.Л., 

Боклаг С.М. 

 

14. Забезпечити проведення 

моніторингових досліджень рівня 

професійної компетентності 

педагогічних кадрів ліцею. 

Січень, 

червень 2013 

Методист 

Жерліцина А.М. 

 

15. Організувати роботу щодо 

проведення відкритих уроків, 

взаємовідвідування уроків. 

Постійно за 

графіком 

Методист 

Жерліцина А.М. 

 

16. Надати методичну та консуль-

тативну допомогу щодо розробки 

До 15 вересня 

2012 

Методист 

Жерліцина А.М, 
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навчально-плануючої 

документації викладачів та 

майстрів виробничого навчання. 

голови 

методичних 

комісій 

17. Скласти єдиний план методичної 

роботи на 2011-2012 навчальний 

рік. 

До 10 вересня 

2012 

Заст.дир.з НВР, з 

НР Соловей О.В., 

Чупова В.В., 

методист 

Жерліцина 

А.М.,ст. майстри 

Філатов О.Ф., 

Браженко М.І., 

голови 

методичних 

комісій 

 

18. Провести анкетування з питань: 

- діагностика професійної 

підготовки вчителя; 

- рівень професійних знань і 

умінь; 

- рівень методичної підготовки 

викладача; 

- виявлення утруднень 

педагогічного працівника під час 

організації методичної роботи. 

Березень  2013 

Заст.дир. з НР 

Чупова В.В., заст. 

дир.з НВР Соловей 

О.В. , методист 

Жерліцина А.М. 

 

19.  Розробити  версії уроків з 

теоретичного та виробничого 

навчання з використанням 

мультимедійних технологій  

Протягом 

навчального 

року 

Робочі групи, 

методист 

Жерліцина А.М. 

 

20. Створити умови для вивчення 

педпрацівниками сучасних пе-

дагогічних і виробничих тех-

нологій, обладнання, техніки. 

Постійно Адміністрація, 

методист 

Жерліцина А.М. 

 

21. Розробити  електронні міні - 

підручники, посібники з предметів 

професійно- теоретичної підготовки з 

професії  «Оператор комп’ютерного 

набору, агент з постачання, 

конторський службовець»: 

- Основи бухгалтерського 

обліку; 

- Технологія комп’ютерної 

обробки інформації; 

- Основи роботи на ПК. 

Протягом 

навчального 

року 

Методист 

Жерліцина А.М., 

викладач Бєлоусюк 

Т.В. 

 

22. Організувати роботу з обдаро-

ваними учнями, забезпечити 

участь в обласних олімпіадах, 

конкурсах профмайстерності. 

Протягом 

навчального 

року 

Методист 

Жерліцина А.М. 

 

23. Проводити аналіз участі педа-

гогічних працівників ліцею у 

методичній роботі, розробити 

інформаційно- методичний 

супровід цієї роботи. 

За І семестр, за 

навчальний рік 

Адміністрація, 

методист 

Жерліцина А.М. 
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24. Організувати і провести комплекс 

заходів щодо діагностики 

навчальних досягнень учнів з 

предметів загальноосвітньої 

підготовки, загальнопрофесійної 

підготовки. 

Вересень, 

грудень 2012,  

квітень 2013 

Голова 

методичної 

комісії, методист 

 

25. Організувати проведення 

індивідуальних та групових кон-

сультацій для педпрацівників 

ліцею. 

За окремим 

планом- 

графіком 

Методист 

Жерліцина А.М. 

 

26. Організувати наставництво для 

молодих педагогів (закріплення, 

планування роботи, проведення 

школи молодого викладача). 

Постійно Методист 

Жерліцина А.М. 

 

27. Забезпечити умови для прове-

дення самоосвітньої діяльності 

педагогічних працівників, 

індивідуальної методичної 

роботи. 

Постійно Методист 

Жерліцина А.М. 

 

28. Забезпечити інформаційно- 

методичний супровід атестації 

педагогічних працівників ліцею. 

За планом  

роботи 

атестаційної 

комісії 

Голови 

методичних 

комісій, секретар 

атестаційної комі-

сії 

 

29. Взяти участь в проведенні 

педагогічного тижня  

в системі професійно-технічної 

освіти Харківської області. 

Серпень 2013 Директор 

Колесник Л.В. 

 

30. Організувати проведення 

індивідуальних та групових кон-

сультацій для педпрацівників 

ліцею 

За окремим 

планом- 

графіком 

Методист 

Жерліцина А.М. 
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МЕТОЮдіяльності методичного кабінету є створення інформаційно-
методичної бази для педагогічних працівників щодо створення оптимальних 
умов для навчання, розвитку і становлення творчої особистості кваліфікованого 
робітника, конкурентоспроможного на ринку праці , впровадження та 
використання в навчально-виховному процесі інформаційних технологій 
навчання. 
 

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ  
НА 2012-2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 
№ 

з/п 

Найменування заходу Термін 

виконання 

Відповідаль

ний 

Відмітка 

про 

виконання 

І. Організаційна робота 
1. На основі аналізу діагностичних карт 

скласти план надання адресної 

допомоги за індивідуальними запитами 

педагогів. 

Вересень 

2012 

Методист 

Жерліцина 

А.М., голови 

методичних 

комісій 

 

2. Створити довідково- інформаційний 

фонд методичних матеріалів, літератури 

з єдиної методичної теми. 

Серпень,  

вересень 

2012 

Бібліотекарі,  

методист 

Жерліцина 

А.М. 

 

3. Створити в методичному кабінеті 

картотеки: 

- методичної літератури, 

періодичних видань з питань 

професійно- технічної освіти; 

- передового педагогічного 

досвіду; 

- педагогічних програмних засобів 

тощо. 

Постійно Методист 

Жерліцина 

А.М. 

 

4. Зосередити в методичному кабінеті 

плануючу документацію на навчальний 

рік: 

- план роботи ліцею на навчальний 

рік; 

- план роботи педагогічної 

ради; 

- плани роботи методичних комісій; 

- плани роботи школи передового 

досвіду, семінарів; 

- план проведення індивідуальної 

методичної роботи педагогічних 

працівників; 

- план вивчення узагальнення 

досвіду роботи; 

Вересень 

2012 

Заст.дир. з 

НВР Соловей 

О.В., з НР 

Чупова В.В., 

методист 

Жерліцина 

А.М. 
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- плани роботи творчих груп ; 

- план роботи школи молодого 

майстра; 

- план роботи школи молодого 

викладача. 

5. Надавати індивідуальну допомогу 

викладачам і майстрам виробничого 

навчання у доборі літератури та матері-

алів для проведення уроків, відкритих 

уроків, позаклас- них заходів, для 

самоосвіти. 

Постійно Бібліотекарі, 

методист 

Жерліцина 

А.М. 

 

6. Спільно з бібліотекарями організувати 

роботу служби Науково-технічної і 

педагогічної інформації. 

За окремим 

планом 

Заст.дир. з 

НВР Соловей 

О.В., з НР 

Чупова В.В., 

методист 

Жерліцина 

А.М. 

 

7. Організувати виставки нових 

надходжень літератури, тематичних 

виставок, виставок за підсумками 

роботи:  

- кращих зразків наочних посібників і 

методичнихматеріалів; 

- кращих методичних розробок з 

окремих тем, розділів програми, пред-

мета, виховних заходів; 

-кращих розробок нестандартних 

уроків; 

- кращих творчих робіт. 

Постійно Методист 

Жерліцина 

А.М., голови 

методичних 

комісій, 

бібліотекарі 

 

8. Організувати проведення заходів щодо 

підвищення педагогічної майстерності: 

- семінарів-практикумів, 

проблемних семінарів; 

- шкіл передового досвіду, шкіл 

молодого педагога; молодого 

майстра; 

- курсів педагогічного і технічного 

мінімуму; 

- індивідуальних і групових 

консультацій; 

- інструктивно- методичних нарад. 

Постійно, за 

окремими 

планами 

Методист 

Жерліцина 

А.М., голови 

методичних 

комісій 

 

9. Організувати випуск методичного 

бюлетеня. 

Щомісяця Методист 

Жерліцина 

А.М., голови 

методичних 

комісій 

 

10. Організувати взаємо відвідування Протягом МетодистЖер  
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уроків. навчального 

року 

ліцина А.М. 

11. Надати допомогу педпрацівникам у 

роботі щодо самоосвіти, індивідуальній 

методичній роботі, авторам доповідей, 

рефератів, методичних розробок. 

Постійно Методист 

Жерліцина 

А.М. 

 

12. Провести анкетування пед- працівників 

з метою визначення рівня професійної 

компетентності, запитів, потреб. 

Травень Методист 

Жерліцина 

А.М., 

психолог 

Носачова Н.Є 

 

13. Взяти участь у підготовці і проведенні 

атестації педагогічних працівників 

Жовтень 

2012- 

березень 

2013 

Методист 

Жерліцина 

А.М., голови 

методичних 

комісій 

 

14. Роботу методичного кабінету 

спрямувати на створення інформаційно-

методичної бази для педагогічних 

працівників з питань впровадження та 

використання в навчально-виховному 

процесі інформаційних технологій. 

Протягом 

навчального 

року 

Методист 

Жерліцина 

А.М. 

 

15. Провести  заходи: 

•  педагогічні читання:«Спадщина А.С. 

Макаренка і педагогічні проблеми 

сучасності»; 

•  творчі звіти: «Я атестуюсь»; 

• семінари-практикуми: 

   - «Використання активних та 

інтерактивних методів навчання на 

уроках спеціальних дисциплін»; 

   - «Підвищення ефективності та якості 

виробничого навчання як одна із форм 

організації навчально-виробничого 

процесу»; 

   - «Використання інформаційних 

технологій в навчально-виховному 

процесі». 

 

Січень 2013 

Березень 

2013 

 

Грудень 

2012 

 

 

Лютий 2013 

 

 

Квітень 2013 

 

Методист 

Жерліцина 

А.М., голови 

методичних 

комісій,  

члени 

творчих груп 
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16. Проведення відкритих уроків з 

використанням інформаційних 

технологій: 

- «Використання електронних 

підручників на уроках 

загальноосвітніх предметів»; 

- «Використання Інтернет – ресурсів 

при проведенні уроків суспільних 

дисциплін»; 

- «Впровадження мультимедійних 

технологій при проведенні уроків 

спеціальних дисциплін». 

 

 

 

Березень 

2013 

 

 

 

Квітень 2013 

 

 

Травень 

2013 

 

 

 

Методист 

Жерліцина 

А.М., голови 

методичних 

комісій, члени 

творчої групи 

 

17. Проведення виховних заходів з 

використанням презентаційних програм 

Листопад, 

грудень 

2012 

Соціально-

психологічна 

служба, члени 

творчої групи 

 

18. Створення картотеки інформаційного 

забезпечення використання 

інноваційних технологій в навчально-

виховному процесі. 

Постійно 

 

Методист 

Жерліцина 

А.М. 

 

II.Аналітико-методична робота 
1. Згідно з діагностичними картами 

проводити психолого- педагогічні 

спостереження за динамікою 

педагогічної майстерності 

педпрацівників. 

Постійно Психолог 

Носачова Н.Є, 

методист 

Жерліцина 

А.М. 

 

2. Надати методичну допомогу у розробці 

поурочно- тематичних планів, робочих 

програм, узагальнити пропозиції 

методичних комісій щодо 

вдосконалення навчально-плануючої 

документації 

Вересень 

2012 
Методист 

Жерліцина 

А.М., голови 

методичних 

комісій 

 

3. Організувати навчання молодих 

майстрів виробничого навчання і 

викладачів з вивчення методики 

теоретичного і виробничого навчання, 

методики виховної роботи, педагогіки і 

психології. 

Вересень, 

жовтень 

2012 

Методист 

Жерліцина 

А.М. 

 

4. Забезпечити індивідуальний підхід до 

надання методичної допомоги щодо 

самоосвіти педагогів. 

Постійно Методист 

Жерліцина 

А.М. 

 

5. Надати допомогу методичним комісіям 

щодо планування і проведення 

Щомісяця Методист 

Жерліцина 

А.М. 
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засідань. 

6. Організувати наставництво з надання 

адресної допомоги педагогічним 

працівникам. 

Постійно Методист 

Жерліцина 

А.М. 

 

7. Надавати допомогу в підготовці і 

проведенні семінарів- практикумів. 

Постійно Методист 

Жерліцина 

А.М. 

 

8. Надавати допомогу в підготовці, 

проведенні і обговоренні відкритих 

уроків. 

Постійно Методист 

Жерліцина 

А.М. 

 

9. Створити зразки плануючої 

документації для різних категорій 

педагогів. 

Вересень 

2012 

Методист 

Жерліцина 

А.М., голови 

методичних 

комісій 

 

10. Скласти анотації на доповіді педчитань, 

конференцій; скласти переліки 

рекомендованої літератури для самоос-

віти, нових надходжень нау- ково-

педагогічної, методичної літератури. 

Постійно Методист 

Жерліцина 

А.М., 

бібліотекарі 

 

11. Розробити інформаційно- методичний 

супровід ліцейних конкурсів, оглядів 

тощо. 

За потреби Методист 

Жерліцина 

А.М. 

 

12. Надати допомогу щодо вдосконалення 

контрольних методичних засобів 

предметів і професій. 

Вересень, 

жовтень 

2012 

Методист 

Жерліцина 

А.М., старши 

майстри 

Філатов О.Ф., 

Браженко М.І. 

 

13. Надавати консультативно- методичну 

допомогу педагогам щодо моніторингу: 

- змісту навчання і виховання; 

- рівня навчальних досягнень 

учнів; 

- освітньо- кваліфікаційного рівня 

педагогічних кадрів; 

- стану методичної роботи; 

- інформаційного забезпечення; 

- стану роботи з передового 

педагогічного досвіду; 

- роботи з охорони праці. 

Протягом 

навчально 

го року 

Методист 

Жерліцина 

А.М., голови 

методичних 

комісій 

 

14. Надати методичні консультації та 

рекомендації педагогічним працівникам 

з питань впровадження та використання 

інформаційних технологій в навчально-

Протягом 

навчально 

го року 

Методист 

Жерліцина 

А.М., голови 

методичних 
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виховному процесі комісій 

15. Забезпечити інформаційну підтримки 

діяльності педагогічного колективу 

щодо впровадження та використання  

інформаційних технологій в навчально-

виховному процесі. 

Протягом 

навчально 

го року 

Методист 

Жерліцина 

А.М. 

 

16. Координація роботи  з   підвищення 

педагогічної майстерності та 

удосконаленню фахової підготовки 

педагогічних працівників. 

Протягом 

навчально 

го року 

Методист 

Жерліцина 

А.М., голови 

методичних 

комісій 

 

III. Вивчення, узагальнення і запровадження передового педагогічного 

і вироб ничого досвіду 

1 Надавати методичну допомогу у 

вивченні і узагальненні передового 

педагогічного досвіду кращих викла-

дачів, майстрів виробничого навчання. 

Постійно Методист, 

голови 

методичних 

комісій 

 

2 Створити (оновити, доповнити) куточок 

передового досвіду спільно з головами 

методичних комісій. 

Вересень 

2012 

Методист  

3 Розробити перспективний план 

вивчення передового досвіду викладачів 

Черкашиної Н.В., Ковалевської О.Л. , 

Боклага С.М. 

Вересень 

2012 
Методист, 

голови 

методичних 

комісій 

 

4 Сприяти організації творчих відряджень 

педагогів з вивчення досвіду роботи 

колег. 

Постійно Методист  

5 3 метою підвищення ефективності 

пропаганди передового педагогічного 

досвіду практикувати проведення: 

- методичних панорам; 

- ярмарок ідей; 

- методичних рингів; 

- майстер-класів. 

Січень, чер-

вень 2013 

Методист  

6. Надавати допомогу педагогам з 

вивчення інноваційних педагогічних і 

виробничих технологій. 

Постійно Методист, 

керівники 

творчих груп 
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П Л А Н 
роботи педагогічної  ради ліцею  на 2012-2013 н. р. 

 

Педагогічна рада – це рада педагогів, які дійсно радяться, а не "засідають", 

така рада повинна приносити професійне задоволення, бажання здійснити 

окреслене, впевненість, а не навпаки. 
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ПЛАН 

роботи методичної ради   на 2012-2013 н. р. 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін 

Відповідальний 

за виконання 
 

1. 

2. 

 

 

 

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ 

Аналіз методичної роботи за минулий рік. 

Затвердження планів роботи всіх методичних 

служб (методичного кабінету, школи передового 

досвіду, творчих груп, методичних комісій) 

 

 

 

Вересень 

2012 

 

 

 

Директор Колесник 

Л.В. 

 

Методист 

Жерліцина А.М. 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ 

Методика проведення поточних, проміжних та 

державних кваліфікаційних атестацій. 

Організація роботи з обдарованими учнями на 

уроках та в позаурочний час з підготовки до 

обласних олімпіад із загальноосвітніх та 

загальнотехнічних предметів. 

 

 

Жовтень 

2012 

 

 

 

 

 

Заст.дир.з НВР 

Соловей О.В. 

 

Заст.дир.з НР 

Чупова В.В. 

 

1. 

 

2. 

 

ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ 

Підготовка випускників ліцею до зовнішнього 

незалежного тестування 

Підсумки проміжного контролю  знань учнів. 

 

Листопад 

2012 

 

 

 

Заст.дир.з НР 

Чупова В.В. 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

ЧЕТВЕРТЕ ЗАСІДАННЯ 

Аналіз результативності методичної роботи за І 

семестр. 

Аналіз особливостей сучасного уроку. 

 

Рейтинг педагогів за підсумками І семестру. 

 

Січень 2013 

 

 

 

 

Методист 

Жерліцина А.М. 

Заст.дир. з НВР 

Соловей О.В. 

Директор Колесник 

Л.В. 

 

1. 

 

2. 

3. 

 

П'ЯТЕ ЗАСІДАННЯ 

Підготовка учнів до державної підсумкової 

атестації. 

Допомога учнівському самоврядуванню. 

Підготовка до творчого звіту викладачів, які 

атестуються. 

 

Лютий 2013 

 

 

 

 

 

Заст.дир. з НВР  

Соловей О.В. 

Заст.дир.з НВихР  

Машков О.М. 

Викладачі 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

ШОСТЕ ЗАСІДАННЯ 

Підсумки проведення роботи з атестації 

педагогічних працівників. 

Аналіз роботи педколективу за методичною темою 

ліцею. 

Обговорення питань з планування роботи на 2013-

2014н. р. 

 

Квітень 

2013 

 

Заст.дир.з НР 

Чупова В.В. 

 

Методист 

Жерліцина А.М. 
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ПЛАН 

інструктивно – методичних нарад в Ізюмському професійному ліцеї на 

2011-2012 навчальний рік. 

 

№ Термін  Зміст Хто проводить 

1. Вересень 

2012 

Організація і проведення лінійки , 

присвяченої Дню знань. 

Директор ліцею 

Колесник Л.В., 

заст.дир. з НВихР 

Машков О.М. 

2. Вересень 

2012 

Про організацію та проведення  першого 

уроку. 

Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М., 

викладачі історії 

3. Жовтень 

2012 

Про підготовку до педради. Заст.директора з 

НВР Соловей О.В. 

4. Жовтень 

2012 

Про підготовку та проведення Дня 

здоров’я. 

Керівник 

фіз..виховання, 

викладачи  ф/в 

5.  Листопад 

2012 

Про хід  атестації педагогічних 

працівників ліцею. 

Заст.директора з 

НР Чупова В.В. 

6. Листопад 

2012 

Про організацію профорієнтаційної 

роботи серед учнів ЗОШ міста та району. 

Заст.дир. з НВихР 

Машков О.М. 

7. Грудень 

2012 

Інформація освіти – пріоритетний 

напрямок розвитку ПТО. 

Заст.директора з 

НВР Соловей О.В. 

 

8. Грудень 

2012 

Вимоги до навчально-плануючої 

документації майстрів виробничого 

навчання. 

заст.директора з 

НВР Соловей 

О.В.,ст..майстри 

Філатов О.Ф., 

Браженко М.І. 

9. Січень 

2013 

Про інноваційні проекти в системі ПТО. Директор ліцею 

Колесник Л.В. 

10. Січень 

2013 

Моніторинг – важливий чинник 

управління якістю ПТО. 

Заст.директора з 

НВР Соловей О.В.  

 

   

11. 

Лютий 

2013 

Про організацію та проведення 

моніторингу  навчальних досягнень учнів 

ліцею, результативності навчально – 

виробничої і навчально – виховної 

діяльності педагогів. 

Заст.директора з 

НВР Соловей О.В., 

заст.директора з 

НР Чупова В.В. 

12. Лютий 

2013 

Продовження роботи з поповнення банку 

здібностей обдарованих учнів. 

Заст.директора з 

НВихР Машков 

О.М. 

 

13. Березень Застосування передових педагогічних Заст.директора з 
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2013 технологій на уроках виробничого 

навчання. 

НВР Соловей О.В., 

методист 

Жерліцина А.М., 

ст..майстри 

Філатов О.Ф., 

Браженко М.І. 

14. Березень 

2013 

Підбор та підготовка учнів для участі в 

обласних конкурсах фахової 

майстерності. 

Заст.директора з 

НВР Соловей О.В., 

методист 

Жерліцина А.М., 

ст..майстри 

Філатов О.Ф., 

Браженко М.І.  

15. Квітень 

2013 

Аналіз перевірних контрольних робіт та 

заходи з підвищення рівня знань учнів. 

Заст.директора з 

НВР Соловей О.В., 

заст.директора з 

НР Чупова В.В. 

16. Квітень 

2013 

Про підсумки обласних олімпіад, 

конкурсів, виставок конкурсів 

дидактичних матеріалів. 

Заст.директора з 

НВР Соловей О.В., 

з НР Чупова В.В. 

 

17. Травень 

2013 

Огляд газети «Управління освітою»: 

розділ   «Вчимося проектувати», 

«Освіта», «Освіта України», «Весник 

профосвіти», журналів «Інноваційний 

досвід . 

Методист 

Жерліцина А.М. 

18. Травень 

2013 

Аналіз результатів впровадження 

сучасних педагогічних технологій. 

Заст.директора з 

НВР Соловей О.В. 

19. Червень 

2013 

Стан роботи з ОБЖД та ОП в ліцеї. Інженер з ОП 

Бондаренко П.О.. 

20. Червень 

2013 

Огляд сучасних наукових досягнень, 

передового педагогічного досвіду. 

Методист 

Жерліцина А.М.  
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ПЛАН 

  роботи педагогічного кабінету ліцею на 2012-2013 н.р. 

 

№ 

з/п 

                 Зміст Термін 

виконання 

Виконавець 

1. Виконати інформаційне забезпечення 

педпрацівників: 

- нормативно – законодавчими документами 

про освіту, ПТО. 

- періодичними виданнями: 

- газетами «Вісник ПО», «Освіта України», 

«Управління освітою», «Директор школи», 

«Завуч»,Освіта»; 

- журналами: « Професійно – технічна освіта», 

« Професійна освіта: теорія і практика». 

Протягом 

навчального 

року 

Методист 

Жерліцина А.М. 

2. Обновити та доповнити папки науково – 

методичними матеріалами періодичних 

видань. 

Вересень, 

протягом року. 

Методист 

Жерліцина А.М. 

3. Організувати проведення занять з підвищення 

педагогічної майстерності педагогів: школи 

ППД, семінарів-практикумів, школа « Шлях 

до майстерності», Дня знань, Дня інформації. 

Згідно планів 

роботи. 

Методист 

Жерліцина А.М. 

4. Ознайомлювати педпрацівників з новими 

надходженнями в бібліотеку. 

По необхідності Зав.бібл.Якімова 

В.А. 

5. Проводити консультації з питань методики 

навчання. 

Постійно  Методист 

Жерліцина А.М. 

6. Організувати моніторинг навчально-виховної 

діяльності педагогів ліцею. 

Грудень 2012- 

2013 рік 

Методист 

Жерліцина 

А.М., голови 

метод комісій. 

7. Доповнити банк досвіду педагогів ліцею з 

впровадження сучасних педагогічних 

технологій. 

Протягом 

навчального 

року. 

Методист 

Жерліцина А.М. 

8. Продовжити роботу із створення банку даних 

обдарованих та здібних учнів. 

Протягом 

навчального 

року 

Кл.керівники 

 

9. Надання практичної допомоги педагогам в 

реалізації методик інтерактивного навчання. 

Постійно  Методист 

Жерліцина А.М. 

10. Продовжити консультації з впровадження 

технології проектного навчання. 

Протягом 

навчального 

року 

Методист 

Жерліцина А.М. 

11. Скласти єдиний план методичної роботи 

педколективу ліцею на  

2012-2013н.р. 

Вересень 2012 Методист 

Жерліцина 

А.М., 

голови 

методичних 

комісій 

12. Надати практичну допомогу в розробці  

планів роботи методичних комісій та 

створенню комплексно-методичного 

забезпечення професій «слюсар з ремонту 

Постійно  Методист 

Жерліцина А.М. 
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автомобілів», «столяр». 

13. Організувати і провести моніторинг 

професійної компетентності педпрацівників та 

навчальних досягнень учнів, 

Квітень 2013 Методична рада 

14. Організувати конкурс педагогічної 

майстерності педагогів ліцею. 

Травень 2013 Методична рада 
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ПЛАН 

 роботи методиста на 2012-2013 н.р. 

 

№ 

з/п 
Зміст 

Термін 

виконання 

Відповіда 

льний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Прийняти участь  в складані графіку 

контролю навчальної діяльності 

педпрацівників  адміністрацією 

ліцею. 

Вересень 

2012, 

Січень 2013 

Методист 

Жерліцина 

А.М. 

 

2. Організувати взаємовідвідування 

уроків педагогами. 

Протягом 

навчального 

року 

Методист 

Жерліцина 

А.М. 

 

3. Надати допомогу в складані планів 

самоосвіти педагогів та їх реалізації. 

Вересень , 

Протягом 

року 

Методист 

Жерліцина 

А.М. 

 

4. Проводити консультації педагогам з 

питань організації методики 

навчання, пошуку ефективних 

методів навчання, розробки 

дидактичних матеріалів. 

Постійно 

 

Методист 

Жерліцина 

А.М. 

 

5. Відвідувати уроки з метою 

ознайомлення з діяльністю педагогів 

та надання методичної поради. 

Протягом 

навчального 

року 

Методист 

Жерліцина 

А.М. 

 

6. Організувати роботу всіх форм 

методичної роботи. 

Згідно плану 

роботи. 

Методист 

Жерліцина 

А.М. 

 

7. Організувати конкурс педагогічної 

майстерності педпрацівників. 

( рейтинг кожного повинен 

визначатися за: 

- результатами огляду – конкурсу 

навчальних кабінетів та майстерень; 

- результатами навчальної діяльності 

учнів; 

- якістю проведених відкритих уроків, 

заходів; 

- станом роботи з обдарованими 

дітьми за показниками обласних 

олімпіад та конкурсів; 

- участю в виставках технічної 

творчості.) 

Червень 2013 Методист 

Жерліцина 

А.М. 

 

8. Оформити виставку « Сучасний урок. 

Який він». 

Лютий 2013 Методист 

Жерліцина 

А.М. 

 

9. Оформити довідково-інформаційний 

куточок 

 « Сучасному уроку-наукову 

організацію і методичний супровід». 

Січень 2013 Методист 

Жерліцина 

А.М. 
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План 

Дня знань, Дня інформацій. 

 
№ 

з/п 

Зміст Термін Хто проводить 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Ознайомлення з нормативно-

законодавчим документами про освіту, 

ПТО. 

Огляд педагогічної преси: 

- активізація правового виховання; 

- Діяльність педколективу щодо 

створення соціально психологічних 

умов розвитку особистості учнів. 

Розгляд психолого-педагогічних 

ситуацій. 

Вересень 

2012 

Заст.дир з НВР 

Соловей О.В. 

 

 

Викладачі  

Носачов В.Г., 

Шамрай Л.П. 

 

Психолог 

Носачова Н.Є. 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

Лекція. 

Тема: « Фізичне виховання учнів, його 

роль у системі всебічного формування 

особистості». 

Лекція. 

Тема: «Інноваційні підходи щодо 

організації навчально - виховного 

процесу». 

Огляд научно - технічної інформації.  

Жовтень 

2012 

 

 

Викладачі ф/в 

 

 

 

Заст.дир.з НВР 

Соловей О.В. 

Бібліотекарі, 

методист 

Жерліцина А.М. 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

Лекція. 

Тема: «Виховна система сучасного 

ПТНЗ». 

Лекція. 

Тема: «Сучасний урок». 

«Основні шляхи удосконалення уроку». 

Огляд педагогічної преси: 

- Як підготувати ефективний урок.  

Огляд НТІ. 

Листопад 

2011 

 

Заст.дир. з 

НВихРМашков 

О.М. 

Заст.дир. з НР 

Чупова В.В., 

Н.В.Черкашина 

Бібліотекарі, 

методист 

Жерліцина А.М. 

1.   Лекція. 

Тема: Розвиток креативних здібностей. 

Застосування активних форм навчання. 

Теорія. Досвід. 

- дискусія, дебати; 

- конференція; 

- міжпредметні екскурсії; 

Грудень 

2012 

 

 

 

 

Викладачі: 

Ковалевська 

О.Л. 
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- семінари, узагальнюючі бесіди; 

- активний діалог. 

Павлова Н.В. 

Онопрієнко 

Н.М. 

В.І.Шовкопляс 

 

1. 

 

 

2. 

Педагогічні читання: 

 

«Спадщина А.С. Макаренка і педагогічні 

проблеми сучасності». 

Огляд НТПІ. 

 

Січень 2013 

 

Бібліотекарі, 

методист 

Жерліцина А.М. 

1. 

 

 

2. 

Лекція. 

 Тема: «Інтерактивне навчання, як засіб 

стимулювання НПА». 

Огляд НТПІ. 

Лютий 2013 Викладач 

Черкашина Н.В. 

 

Бібліотекарі, 

методист 

Жерліцина А.М. 

1. 

 

 

2. 

Лекція. 

 Тема: «Форми, методи, можливості 

інтерактивного навчання». 

Огляд НТПІ. 

Березень 

2013 

Викладачі: 

В.Г.Носачов 

Білоус Т.В. 

Бібліотекарі, 

методист 

Жерліцина А.М. 

1. 

 

 

 

 

2. 

Огляд педагогічної преси. 

- Самовиховання – шлях формування 

педагогічної майстерності. 

(С.Б.Елканов. «Педагогічна майстерність. 

Хрестоматія». 

Огляд НТІ.  

Квітень 2013  

Ст. майстер 

Браженко М.І., 

Гудков Б.В., 

Боклаг С.М., 

бібліотекарі, 

методист 

Жерліцина А.М. 

1.  Педагогічні читання: 

- Лекція. 

- Тема: Педагогічні технології в сучасній 

ПТО. 

- Виступи педагогів з досвіду 

впровадження сучасних педагогічних 

технологій. 

Травень 

2013 

Заст.дир. з НР 

Чупова В.В. 

 

Шовкопляс В.І. 

Шеремет Є.Б. 

Борова Л.Г. 
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План роботи школи позитивного педагогічного досвіду  

на 2012-2013навчальний рік. 

 
Тема 

занять 

Зміст занять Види занять Хто проводить термін 

1.Підбиття 

підсумків 

та 

планування 

роботи. 

1.1.Обговорення 

матеріалів 

узагальнених 

досвідів 

педагогів 

Черкашиної Н.В.,  

Ковалевської 

О.Л., 

Боклага С.М. та 

оцінювання їх. 

доповідь 

 

 

 

виступи 

Заст.директора з 

НР Чупова В.В., 

члени школи 

Вересень 

2012 

1.2.Планування 

роботи 

відповідно 

методичній темі 

ліцею. 

інформація Черкашина Н.В.  

2.Вивчення 

та 

впровадже

ння 

освітніх 

технологій 

2.1.Опрацювання 

статей: 

- Створення умов 

для розкриття 

інноваційного 

потенціалу в 

системі ПТО ( 

Вісник ПО) 

- Методи 

стимулювання 

навчально-

пізнавальної 

активності учнів  

інформація 

 

 

 

 

інформаційна 

лекція 

Черкашина Н.В. 

 

 

 

 

Павлова Н.В. 

 

Листопад 

2012 

2.2. Обговорення 

повідомлення 

творчої групи 

викладачів про 

наслідки 

впровадження 

інтерактивних 

методів 

навчання. 

 

Повідомлення Павлова Н.В., 

Ковалевська 

О.Л. 

Грудень 

2012 



 84 

2.3.Дискусія про 

необхідність 

створення 

творчої групи 

викладачів 

навчальних 

предметів  

фізики та 

математики з 

метою 

оптимізації часу 

на їх вивчення та 

посилення 

прикладної 

спрямованості. 

Повідомлення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкашина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.Семінар.Тема

: «Створення 

оптимальних 

умов для 

розвитку 

творчості 

педагогів» 

Проблема: 

Практика 

моделювання 

ефективних 

прийомів роботи. 

Повідомлення 

 

 

 

 

 

Виступи 

 

 

Заст. Дир.. з 

НВР Соловей 

О.В. 

 

 

 

члени школи 

 

Лютий 

2013 

2.5. «Круглий 

стіл». Тема: 

« Розробка 

матеріалів 

дидактичного 

забезпечення  

уроку з професій 

як одного із 

засобів розвитку 

ресурсного 

забезпечення та 

методика їх  

використання на 

уроках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстри в/н:  

Боклаг С.М., 

Сухомлин С.Г., 

Поздняков І.Н. 

Березень 

2013 
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2.6 Обговорення 

ефективності 

використання  

дидактичних 

матеріалів на 

інтерактивних 

уроках. 

З досвіду 

роботи 

Шовкопляс В.І. 

Черкашина Н.В. 

Квітень 

2013 

2.7.Аналіз 

результативності 

роботи творчих 

груп. 

Інформація Сировацька 

Н.М., 

Фартушна Т.Г., 

Мірошниченко 

С.Ф. 

Травень 

2013 
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План роботи 

служби науково – технічної  та педагогічної інформації Ізюмського 

професійного ліцею на 2012 – 2013 н.р. 

 
№ Види інформаційних робіт Термін Виконавець 

1. Довідково – інформаційне обслуговування. 

1.

1  

Обслуговування керівників, 

педпрацівників в режимі ВРТ, ДОР. 

По мірі надходження 

матеріалів. 

Зав. бібліот. 

 

1.

2  

Підготовка і організація виставок 

нової літератури, тематичних 

виставок. 

За планом роботи 

бібліотеки. 

Зав. бібліот. 

 

2. Використання сучасних педагогічних технологій. 

2.

1 

Вивчення і систематизація 

публікацій про інновації в педагогіці 

з педагогічної преси. 

Згідно планів 

методичної роботи 

ліцею. 

Зав. бібліот. 

педпрацівник

и. 

2.

2  

Підготовка інформацій доповідей на 

педради і заняття з підвищення 

педагогічної майстерності. 

Згідно планів 

методичної роботи 

ліцею. 

Служба 

НТПІ. 

2.

3 

 Організація відвідування заходів 

ХОНМЦ ПТО. 

Згідно плану роботи  

ХОНМЦПТО. 

Заст.дир. з 

НВР 

 

2.

4 

Накопичення матеріалів з 

інформаційних джерел. 

Протягом року. Зав. бібліот. 

методист 

3. Науково – технічне пропагування. 

3.

1 

Організація виступів на тематичних 

лінійках. 

На протязі н.р. 

(за планом) 

Голови 

методкомісій, 

педагоги. 

Зав.бібліотек

ою 

 

3.

2 

 Підготовка і проведення Дня 

інформації, Дня знань. 

Раз в місяць Згідно плану 

роботи «Дня 

інформацій». 
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План 

  роботи семінарів – практикумів для майстрів в/н 

 на 2012 - 2013 н.р. 

 
№ 

з/п 

Зміст Хто проводить Термін 

1. З досвіду роботи по новим   

навчально –програмним 

документам; 

 

- вироблення рекомендацій щодо 

вдосконалення методики 

проведення уроків. 

інформації  

С.Г.Сухомлин 

 

 

В.Г.Шульц 

В.І.Шовкопляс 

Н.М.Онопрієнко 

Вересень 2012 

2. Методи навчання щодо 

опрацювання технічної та 

технологічної документації. 

Т.Г.Фартушна Листопад 2012 

3. Забезпечення активізації 

пізнавальної діяльності кожного 

учня засобами уроку. 

З досвіду роботи 

Шеремет Є.Б. 

Сировацької Н.М. 

Грудень 2012 

4. Проблемний семінар. 

Методи навчання з урахуванням 

індивідуальних особливостей 

учнів, їх пізнавальних, 

професійних здібностей, рівнів 

попередньої підготовки. 

Керівники 

методичних 

комісій. 

В.І.Марюхіна 

Н.В.Павлова 

В.І.Шовкопляс 

Онопрієнко Н.М. 

Лютий 2013 

5. Методичні прийоми визначення 

типових помилок і труднощів 

при виконанні учнями завдань та 

методика індивідуального показу 

прийомів праці а процесі 

цільових обходів. 

І.Н. Поздняков 

С.М.Приходько 

Березень 2013 

6.  Мозковий штурм: 

Тема: Призначення, зміст 

самоаналізу уроку. 

Методист 

Жерліцина А.М. 

Травень 2013 
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Творча група 

викладачів предметів 

професійно-теоретичної підготовки: 

 

          Склад творчої групи : 

                                                  Павлова Н.В.– керівник групи 

                                                  Філатов О.Ф. – член групи 

                                                  Марюхіна В.І. – член групи 

                                                  Ковалевська О.Л. – член групи 

 

Проблема: 

Формування професійної компетентності учнів засобами інтерактивного 

навчання. 

Питання діяльності творчої групи: 

1.Вивчення науково-методичного матеріалу з даної проблеми: 

 Система способів оптимизації навчання; 

 Створення оптимальних умов для навчання розвитку учнів; 

 Використання проектної технології у навчанні; 

 Приклади тестових завдань; 

 Технологія проблемного навчання; 

 Інтерактивне навчання, як засіб стимулювання НПА; 

     (форми, методи, можливості інтерактивного навчання); 

 Сучасний урок: проблеми, пошуки, знахідки; 

 Основні шляхи удосконалення уроку. 

2. Моделювання уроків з використанням ефективних методів, їх 

презентація, обговорення: 

- Павлова Н.В. «Проблемний метод викладання матеріалу, ділова гра». 

- Філатов О.Ф. «Метод проектів на уроках профпідготовки». 

- Ковалевська О.Л. « Вивчення нового матеріалу методом роботи в малих 

групах, «мозковий штурм», «Робота в парах». 

- Марюхіна В.І. «Самонавчання з використанням навчальних елементів 

модульної системи. 

    -  Розвиток НПА учнів при використанні на ІКТ. 
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Творча група 

майстрів в/н професії 

 «Кухар, кондитер, офіціант» : 

                                                  Н.М. Сировацька - керівник групи 

                                                  Т.Г.Фартушна 

                                                  С.Ф. Мірошніченко 

                                                  О.Л.Воротиленко 

Проблема: Поповнення  та оновлення матеріально-технічного, комплексно-

методичного забезпечення  професії, відповідно вимогам держстандартам, як 

рішення одного із завдань сучасної ПТО. 

Питання діяльності творчої групи: 

1. Вивчення науково-методичного матеріалу з даної проблеми: 

- Газета «Управління освіти» від 18.05.12. Методична робота з підвищення 

професійної майстерності майстрів в/н:  

 формування професійної компетентності; 

 вироблення інноваційного стилю роботи; 

 науково- дослідницька та еспериментальна робота майстрів     

в/н. 

- газета «Управління освіти» від 15.05.12. 

 Всеукраїнський конкурс фахової майстерності серед учнів ПТНЗ. 

( Методичні рекомендації). 

організація , приклади конкурсних завдань різної складності; критерії 

оцінювання. 

-Газета « Директор школи»  № 12/10.  

Мета: 

- Сучасний урок. 

- Моніторинг психічного розвитку учнів. 

2. Робота з подальшого наращування матеріально-технічної бази лабораторій. 

3. Розробка матеріалів дидактичного забезпечення  предметів і професій та 

практичне їх використання: 

- Методом  активізація пізнавальної діяльності учнів: 

впровадження проблемного методу; роботи в парах; 

презентація творчих робіт; розробки техпроцесів; самостійної 

роботи з опорними схемами, конспектами; використання 

самооцінювання, взаємоконтролю; 

- Проведення відкритих нетрадиційних уроків; (відповідно 

графіку). 

- Моделювання уроків в/н з використанням інтерактивних 

методів. 
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Творча група педагогів: 

 
1.В.І.Шовкопляс - керівник групи, викладач. 

майстри в/н 

О.В.Алфьоров 

В.Г.Шульц 

 

2. Н.В.Павлова – керівник групи, викладач. 

майстри в/н 

Є.Б.Шеремет 

М.І.Карпенко 

 

Проблема: Розробка навчально - програмних документів для ліцензування  

підготовки нових професій   машинобудівного(гр.№ 1)та будівельного 

 ( гр.№ 2 ) профілів. 

 

Питання діяльності творчих груп. 

 

1. Ознайомлення з матеріалами: 

 

 Кваліфікаційними характеристиками професій; 

 вимогами державних стандартів ПТО; 

 станом розвитку підприємств міста; 

 пояснюючими записками індентичних програм (старих). 

 

2. Розробка навчальних планів. 

 

3. Розробка програм виробничого навчання та навчальних предметів. 

 

 

4. Складання тематичних планів спеціальної технології та виробничого 

навчання. 

 

 



 91 

"ЗАТВЕРДЖУЮ" 

Директор Ізюмського 

професійного ліцею 

_______ Л.В.Колесник 

"30"   серпня 2012р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Розглянуто на засіданні 

методичної ради 

Протокол №  1  

від 31.08.2012 р. 

 Голова методичної ради 

__________ Л.В.Колесник 
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Напрямки роботи  

Школи молодого викладача: 

 
 Стимулювання сумлінної результативної праці 

 Розвиток творчих здібностей молодого викладача  

 Підвищення рівня професійної майстерності шляхом 

запровадження нових ідей, інформаційних технологій 

 

 

Мета діяльності Школи: 

 

                     -  надання педагогам-початківцям методичної 

допомоги у розв’язанні першочергових проблем, подоланні 

труднощів, з якими зустрічаються молоді викладачі, з 

метою підтримання їхньої творчої наснаги, бажання 

плідно працювати. 
 

 

Завдання Школи: 

 
 Ознайомлення із специфікою роботи в ПТНЗ, нормативно-

навчальною документацією. 

 

 Набуття молодими викладачами практичних навичок, 

необхідних для педагогічної роботи. 

 

 

 Формування вмінь застосовувати теоретичні знання у 

практичній діяльності. 

 

 Cприяння оволодінню інноваційними навчальними технологіями 

та їх впровадженню в практику. 

 

 

 Вивчення  молодими педагогами передового педагогічного досвіду. 

 

 Ознайомлення із психолого-педагогічними особливостями роботи 

зі здібними та обдарованими учня . 
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І-й рік навчання 

 
№ 

з/п 

Питання теорії Практичні 

питання 

Дата Рекоменда 

ції для 

самоосвіти 

Відповідаль 

ні 

1.  

1. Знайомство з 

навчально-

нормативною 

документацією 

 

 

 

 

2.Тематично-

поурочне 

планування 

 

3. Внутрішньо 

ліцейні 

конкурси 

 

 

Розгляд 

рекомендацій 

наказів, 

положень МОН 

України щодо 

навчально-

виховного 

процесу в ПТНЗ 

Оформлення 

навчальної 

документації 

 

Знайомство з 

правилами 

конкурсів, 

оглядів, звітів 

переможців 

конкурсів за 

2010-2011н.р. 

 

 

 

 

 

 

Вересень 

2012 

 

Опрацюван

ня норматив 

ної та 

методичної 

літератури 

 

 

 

Знайомство 

з досвідом 

роботи 

викладачів 

ліцею 

 

 

Заст.дир. з 

НВР 

Соловей О.В. 

 

 

 

 

 

Заст.дир. з 

НР Чупова 

В.В. 

2. 1. Принципи та 

технологія 

побудови 

уроків 

 

 

 

 

2. «Як зробити 

урок 

ефективним?» 

Розгляд питання 

вибору 

раціональних 

методів 

викладання 

нового 

матеріалу 

 

Складання 

поурочних 

планів 

 

Відвідування та 

обговорення 

уроків, які 

проводять 

досвідчені 

викладачі 

 

 

 

 

 

 

Жовтень 

2012 

Опрацюван

ня фахової 

періодики. 

Відвідуван 

ня уроків 

досвідчених 

викладачів 

 

Опрацюван

ня вимог до 

сучасного 

уроку 

Заст.дир. з 

НР Чупова 

В.В. 
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3. 1. Видача 

домашніх 

завдань -  

найскладніший 

вид 

педагогічної 

діяльності 

 

2. Опитування 

та оцінювання 

навчальних 

досягнень 

 

3. Тестування 

як один із видів 

контролю знань 

Планування 

домашніх 

завдань 

 

 

 

 

 

Робота над 

встановленням 

відповідності 

складених 

завдань до 

критеріїв 

оцінювання 

 

 

 

 

 

Листопад 

2012 

Опрацюван

ня критеріїв 

навчальних 

досягнень 

 

 

 

 

Вивчення 

методичних 

рекомендац

ій щодо 

обсягу і 

характеру 

домашніх 

завдань 

 

 

Заст.дир. з 

НВР 

Соловей О.В. 

 

 

 

 

 

Заст.дир. з 

НР Чупова 

В.В. 

4. 1. Реалізація в 

плані 

навчальних, 

розвивальних 

та виховних 

завдань у 

процесі уроку 

 

2. Структури 

уроків в 

залежності від 

обраних типів 

Встановлення 

відповідності 

поставлених 

завдань до типів 

уроку 

 

 

 

Моделювання 

структури уроку 

відповідно до 

обраного типу 

 

 

 

 

 

Грудень 

2012 

Опрацюван

ня 

методичної 

літератури 

 

 

 

 

Відвідуван 

ня уроків 

досвідчених 

викладачів 

 

Заст.дир. з 

НВР 

Соловей О.В. 

 

 

 

 

 

Заст.дир. з 

НР Чупова 

В.В. 

5. 1. «Мої перші 

педагогічні 

знахідки» 

 

 

2. Інформаційні 

технології на 

шляху 

удосконалення 

етапу уроку - 

мотивації 

Використання 

інформаційних 

технологій на 

різних етапах 

уроків 

 

Обмін першим 

досвідом 

 

 

 

 

 

Січень 

2013 

Відвідуванн

я уроків 

досвідчених 

викладачів 

 

Вивчення 

інновацій 

них 

навчальних 

технологій 

Робота в 

Інтернет 

 

 

 

Заст.дир. з 

НР Чупова 

В.В., голови 

творчих груп 

6. 1. Методика 

реалізації  

міжпредметних 

Підбір 

інформації щодо 

встановлення 

 

 

Лютий 

Опрацюван

ня фахової 

періодики 

 

Заст.дир. з 

НР Чупова 
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зв’язків  

 

2. Обговорення 

педагогічних 

ситуацій на 

уроках . 

Проблеми 

дисципліни 

 

міжпредметних 

зв’язків 

 

2013  

 

Відвідуван 

ня уроків 

досвідчених 

викладачів 

 

В.В., 

методист 

Жерліцина 

А.М. 

7. 1. Самоаналіз 

уроку як засіб 

підвищення 

його 

ефективності 

 

2. Професійна 

спрямованість 

на уроках 

загальноосвітні

х предметів 

 

Методика і 

технологія 

системного 

аналізу уроку 

 

 

Складання та 

підбір завдань 

професійної 

спрямованості 

 

 

 

Березень 

2013 

Опрацюван

ня 

методичної 

літератури 

щодо 

самоаналізу 

 

Опрацюван

ня 

спеціальної 

літератури. 

Співпраця 

викладачів 

спецдисцип

лін і 

загальноос 

вітніх 

предметів. 

 

 

Заст.дир. з 

НВР 

Соловей О.В. 

 

 

 

 

 

Заст.дир. з 

НР Чупова 

В.В. 

8. 1. Активізація 

пізнавальної 

діяльності учнів 

 

 

2. Ефективність 

дидактичних 

матеріалів 

активізації 

пізнавальної 

діяльності учнів 

 

Шляхи та 

способи 

активізації 

пізнавальної 

діяльності учнів 

Розробка 

дидактичних 

матеріалів 

 

 

Квітень 

2013 

Опрацюван

ня 

методичної 

та 

дидактичної 

літератури 

 

Відвідуван 

ня уроків 

досвідчених 

викладачів 

 

 

Заст.дир. з 

НР Чупова 

В.В., 

методист 

Жерліцина 

А.М. 
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9. 1. Семінар 

«Оптимізація та 

управління 

успіхом на 

уроці» 

 

 

Виставка 

дидактичних 

матеріалів 

«Зернини 

досвіду» 

 

Комплексне 

забезпечення 

уроків  

 

Обговорення 

відвіданих 

уроків 

досвідчених 

викладачів 

 

 

 

 

 

 

 

Травень 

2013 

Опрацюван

ня 

методичної, 

дидактичної 

та фахової 

літератури 

 

Удосконале

ння роботи 

на 

комп’ютері. 

Відвідуван 

ня уроків 

досвідчених 

викладачів 

 

 

 

 

 

 

Заст.дир. з 

НР Чупова 

В.В., 

методист 

Жерліцина 

А.М. 

10. ПІДСУМКОВЕ 

ЗАНЯТТЯ 

 Підготовка 

творчих звітів 

молодих 

викладачів 

 

Участь молодих  

викладачів у  

внутрішньоліцей

них конкурсах 

 

Обговорення 

питань і 

проблем щодо 

усунення 

труднощів, які 

виникли у 

молодих 

викладачів з 

метою 

планування 

роботи Школи 

молодого 

викладача на 

2012-2013н.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червень 

2013 

Опрацюван

ня 

інформацій

них 

технологій 

 

 

 

 

 

 

 

Ознайомлен

ня з 

різновидам

и створення 

творчих 

звітів 

 

 

 

 

Заст.дир. з 

НР Чупова 

В.В., 

заст..дир. з 

НВР 

Соловей 

О.В., 

методист 

Жерліцина 

А.М., голови 

творчих груп 
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                                                                     "ЗАТВЕРДЖУЮ" 

Директор Ізюмського 

професійного ліцею 

_______ Л.В.Колесник 

"30"   серпня 2012р. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Розглянуто на засіданні 

методичної ради 

Протокол №  1  

від 31.08.2012 р. 

 Голова методичної ради 

__________ Л.В.Колесник 
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МЕТА ШКОЛИ  МОЛОДОГО МАЙСТРА: 

 

 Допомогти молодому майстру у його професійному становленні, 

розв’язанні конкретних проблем методики проведення виробничого 

навчання; 

 Сприяти ознайомленню із сучасними методами і технологіями навчання і 

виховання, передовим педагогічним досвідом і на цій основі – виробленню 

власного педагогічного стилю роботи. 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ ШКОЛИ  МОЛОДОГО МАЙСТРА: 

 

 Набуття молодими майстрами практичних навичок, необхідних для 

педагогічної роботи; 

 Формування вмінь застосовувати теоретичні знання, одержані у ВНЗ, у 

конкретній практичній діяльності; 

 Ознайомлення з особливостями роботи з навчальною документацією; 

 Вивчення молодими майстрами перспективного педагогічного досвіду; 

 Ознайомлення із сучасними нетрадиційними методами і принципами 

виробничого навчання, формами організації навчальної діяльності учнів на 

уроках виробничого навчання, новими педагогічними технологіями; 

 Ознайомлення із сучасними засобами виробничого навчання і виховання, 

засвоєння методики їх використання; 

 Ознайомлення із порядком організації виробничої практики учнів 
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№з/п Тематика занять Дата Відповідал

ьний 

    

1. ЗАНЯТТЯ №1 
 

 Знайомство молодих майстрів зі 

Статутом ліцею, нормативними 

актами та документами МОН 

України щодо організації 

навчально – виробничого процесу у 

ПТНЗ, Положеннями…, 

розпорядком дня тощо 

 Знайомство з планом роботи 

Школи молодого майстра 

 Знайомство з правилами 

оформлення навчальної 

документації. Практична робота 

 Планування роботи майстра в/н 

 Анкетування молодих майстрів з 

питання: «Якої допомоги ви 

потребуєте?» 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМООСВІТИ: 

 

 Опрацювання методичної 

літератури 

 Як працювати з методичними 

рекомендаціями, наявними в 

методичному кабінеті 

 Опрацювання питань самоаналізу 

уроку виробничого навчання, вимог 

до сучасного уроку тощо 

 Вивчення досвіду роботи майстрів 

– наставників 

 Опрацювання статей із фахових 

журналів, газет стосовно сучасного 

уроку виробничого навчання 

 

 

 

 

4.09.2012 Старший 

майстер 
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2.  ЗАНЯТТЯ №2 
 

 Опрацювання інструктивно – 

методичних рекомендацій щодо 

проведення уроків виробничого 

навчання у ПТНЗ у 2008 -2009 

навчальному році 

 Складання поурочно – тематичних 

планів відповідно до навчальної 

програми 

 Вивчення структури уроку 

виробничого навчання 

 Практична робота: складання 

поурочно – тематичного плану та 

плану уроку виробничого навчання 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМООСВІТИ: 
 

 Опрацювання фахової періодики; 

 Відвідування уроків майстрів – 

наставників 

 

 

2.10. 2012 Старший 

майстер 

3. ЗАНЯТТЯ №3 
 

 Обговорення критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень учнів, 

опрацювання методики вивчення 

навчальних досягнень учнів; різні 

форми перевірки знань, вмінь та 

навичок учнів 

 Складання завдань для тематичних 

атестацій учнів 

 Огляд новинок літератури, нових 

інформаційних видань за 

допомогою INTERNET 

 

 

 
 

 

6.11.2012 Старший 

майстер 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМООСВІТИ: 

 

 Опрацювання літератури з питань 

диференційованого навчання та 

індивідуального підходу до 

навчання 

 Взаємовідвідування уроків 

     наставник – молодий спеціаліст 

 

    

4. ЗАНЯТТЯ №4 
 

 Методичні вимоги до проведення 

сучасного уроку виробничого 

навчання 

 Технологія визначення мети уроку: 

навчальної, виховної та 

розвивальної 

 Розгляд питання «Проведення 

традиційних типів уроків, їхня 

технологія» 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМООСВІТИ: 

 

 Розгляд питання «Проведення 

традиційних типів уроків, їхня 

технологія» 

 

 

4.12.2012 Старший 

майстер, 

голова 

методично

ї комісії 

майстрів  

 

5. 

ЗАНЯТТЯ №5 
 

 Принципи, типи, методи 

проведення уроку виробничого 

навчання , засоби  навчання 

 Міжпредметні зв’язки з 

предметами профциклу 

 Анкетування молодих спеціалістів 

з метою виявлення складнощів у 

роботі 

 
 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМООСВІТИ: 

 

 

15.01.2013 

 

Старший 

майстер 
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 Опрацювання методичної 

літератури 

 Підготовка до дискусії на тему: 

«Інноваційні технології: пошуки, 

проблеми» 

 

 

    

6. ЗАНЯТТЯ №6 
 

 Дискусія – зустріч з майстрами в/н 

на тему «Інноваційні технології: 

пошуки, проблеми» 

 Відвідування уроків у досвідчених 

майстрів з метою ознайомлення з 

педагогічними технологіями, які 

вони застосовують 

 Практична робота: «Аналіз нової 

педагогічної преси» 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМООСВІТИ: 

 

 Підготовка до обміну досвідом: 

«Мої перші педагогічні знахідки»; 

 Розробка конспектів уроків 

виробничого навчання 

5.02.2013 Старший 

майстер. 

Голова 

МК з 

інноваційн

их 

технологій  

 

7. 

 
 
 

ЗАНЯТТЯ №7 
 

 Аналіз уроку виробничого 

навчання 

 Відповідність методів навчання 

формам організації уроків 

виробничого навчання 

 

 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМООСВІТИ: 

 

 Підготувати аналіз уроку 

виробничого навчання, 

проведеного колегою 

 

 

5.03.2013 

 

Старший 

майстер, 

голова МК 

майстрів 

в/н   
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8. ЗАНЯТТЯ №8 
 

 Складання переліків пробних 

кваліфікаційних робіт та розробка 

завдань до них 

 

 Комплексне  методичне 

забезпечення професії 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМООСВІТИ: 

 

 Підготувати матеріали на сервері 

для занесення у папку «Комплексно 

методичне забезпечення професії» 

 

2.04.2013 Старший 

майстер, 

голова МК 

майстрів 

в/н   

9. ЗАНЯТТЯ №9 
 

 Організація виробничої практики 

учнів 

 Оформлення необхідної 

документації на виробничу 

практику 

 Проміжна кваліфікаційна атестація 

 Державна кваліфікаційна атестація 

 

7.05.2013 Старший 

майстер 

10. ЗАНЯТТЯ №10 
 

 Прес – конференція майстрів – 

наставників та майстрів – 

початківців. Обмін досвідом 

 

 Виставка дидактичних матеріалів  

 

4.06.2013 Старший 

майстер 
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План роботи школи молодого спеціаліста 

«Шлях до майстерності»  2012-2013 
№ 

з/п 

Зміст Види 

занять 

Термін Хто  

проводить 

1. Тема підвищення рівня загально-

педагогічної підготовки. 

1.1 Планування роботи 

педагога: 

 Вивчення змісту нових 

програм; 

 складання тематичних 

планів. 

 

 Складання поурочно - 

тематичних планів, планів 

уроку, планів самоосвіти. 

 

 Структурні елементи 

плану уроку та методи їх 

проведення. 

 

 Методика пояснення і 

особистого показу 

прийомів, операцій. 

 

 Методика прийняття 

роботи учнів та аналізу 

кожної. 

 

 Складання розгорнутих 

планів уроків. 

 

 

 

 

 

інформація 

 

практичні 

заняття 

 

практичні 

заняття 

 

 

лекції 

практичні 

заняття 

 

лекція 

 

 

 

лекція 

 

 

 

практичні 

заняття 

 

 

 

 

вересень 

 

 

 

 

вересень 

 

 

 

жовтень 

листопад 

грудень 

 

січень 

 

 

 

січень 

 

 

 

лютий 

березень 

 

 

 

 

старші 

майстри 

 

 

 

О.Ф.Філатов 

М.І.Браженко 

 

 

методист 

 

 

 

методист 

 

 

 

методист 

 

 

 

- керівники 

методичних 

комісій; 

- педагоги 
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Мета роботи школи: 

 

1. Надання педагогам – початківцям методичної допомоги у розв’язанні 

першочергових проблем з планування методики проведення уроків, 

самоосвітньої роботи з метою підтримання їхньої творчої наснаги, бажання 

плідно працювати. 

 

     Контингент школи :  

1. Гаврік О.С. 

2.  Дудник Б.Б. 

3. Чухлеб О.С. 

4. Градова О.В. 
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IX. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

№ 

з/п 

Найменування заходу Термін 

виконання 

Відповідаль

ний 

Відміт

ка про 

викона

ння 
1. Скласти графік підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників 

на навчальний рік. 

Вересень 

2012 

Методист 

Жерліцина 

А.М. 

 

2. Провести діагностування з метою 

вивчення інформаційних запитів 

педагогічних працівників. 

Вересень 

2012, січень 

2013 

Бібліотекарі  

3. Забезпечити участь педагогічних 

працівників всіх категорій у роботі 

обласних семінарів-практикумів, шкіл 

передового досвіду, обласних 

конкурсів. 

За планом 

НМЦ ПТО 

Заст. дир. з 

НВР Соловей 

О.В., 

методист 

Жерліцина 

А.М., 

ст.майстри 

 

4. Створити умови дляучасті 

педагогічних працівниківліцею у 

колективнихформах методичної 

роботи. 

За єдиним 

планом мето 

дичної 

роботи 

Адміністрація

,  методист 

Жерліцина 

А.М. 

 

5. Організувати стажування майстрів 

виробничого навчання на виробництві 

з метою вивчення сучасних 

технологій, матеріалів, техніки. 

За графіком Заст. дир. з 

НВР Соловей 

О.В., 

ст.майстри 

 

6. Реалізувати заходищодо самоосвітньої 

діяльності кожного педагога та 

майстра в/н (планування роботи, 

надання методичної допомоги 

ворганізації, моніторинг 

результативності). 

Протягом 

року 

Методист 

Жерліцина 

А.М.,  голови 

методичних 

комісій 

 

7. Організувати роботу педагогічних 

працівників над індивідуальною 

методичною темою, над 

методичнимирозробками тем і уроків, 

проведення відкритих та 

експериментальних уроків. 

За окремим 

планом 

Методист 

Жерліцина 

А.М., голови 

методичних 

комісій 

 

8. Забезпечити проведення комплексу 

заходів затестації педагогічних 

працівників навчального закладу. 

За планом 

роботи 

атестаційної 

комісії 

Голова 

атестаційної 

комісії 

 

9. Організувати і провести чергову 

атестацію педагогічних працівників 

ліцею згідно поданих заяв. 

Жовтень 

2012- 

квітень 2013 

Члени 

атестаційної 

комісії 

 

10. Підготовка матеріалів для обласної 

атестаційної комісії за результатами 

атестації в ліцеї на встановлення 

(підтвердження) кваліфікаційної 

Квітень 2013 Методист 

Жерліцина 

А.М. 
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категорії «Спеціаліст вищої категорії» 

11. Провести моніторингметодичної 

роботи викладачів, майстрів 

виробничого навчання занавчальний 

рік. 

За планом 

роботи 

атестаційної 

комісії 

Голова 

атестаційної 

комісії 

 

12. Забезпечити вивчення нових 

педагогічних і виробничих технологій, 

передового досвіду навчання та 

виховання, аналізувати результати цієї 

роботи. 

Постійно, 

червень 

2013 

Методист 

Жерліцина 

А.М.  

 

13. Організувати наставництво, надання 

допомоги, відвідування 

індивідуальних і групових 

консультацій. 

Постійно, за 

графіком 

Методист 

Жерліцина 

А.М. 

 

14. Організувати постійно діючі тематичні 

виставвки у методичному кабінеті і 

бібліотеці з метою поширення 

передового досвіду, новинок 

методичної літератури, досягнень 

педагогіки, психології, техніки і 

технології. 

Січень, 

червень 

2013 

Методист 

Жерліцина 

А.М., служба 

НТПІ 

 

15. Запровадити в практику 

індивідуальної методичної роботи 

складання анотованих покажчиків 

опрацьованої літератури, періодичних 

видань. 

3 вересня 

2012 

Методист 

Жерліцина 

А.М., 

бібліотекарі 

 

16. Залучити до проведення ліцейних 

конкурсів педагогічних працівників. 

За планом Адміністрація

, 

методистЖер

ліцина А.М. 

 

17. Забезпечити навчання на курсах 

підвищення кваліфікації при 

ХОНМІБО, УІПА та ДІПДО ПП у 

2012-2013 навчальному році 

педагогічних працівників ліцею. 

Протягом 

року згідно 

графіків 

проведення 

курсів 

Методист 

Жерліцина 

А.М. 
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X. ОХОРОНА ПРАЦІ 

№ 

з/п 

Найменування заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 
1. Перевірка системи об’єктів (споруд) 

щодо готовності їх до нового 

навчального року. 

До 20. 08. 2012 Інженер –

наглядач 

Нікіфоров В.Я. 

 

2. Перевірка системи об’єктів ліцею ( 

кабінетів, навчальних майстерень, 

лабораторій, спортивної зали) щодо 

навчального року. 

До 27. 08. 2012 Інженер з ОП 

Бондаренко П.О., 

зав.кабінетами, 

кер.стр.підрозділів 

 

3. Забезпечення розгляду стану дитячого 

та дорослого травматизму. 

Протягом 

навчального 

року 

Заст. дир. з НВР 

Соловей О.В. 
 

4. Підготувати проект наказу про 

призначення відповідальних за стан 

безпеки праці та пожежної безпеки. 

 

До 29. 08. 2012 Інженер з ОП 

Бондаренко П.О. 
 

5. Проведення вступного інструктажу 

з учнями. 

До 31. 08. 2012 Майстри в/н  

6. Проведення вступного інструктажу 

з новоприйнятими працівниками 

ліцею. 

Постійно Інженер з ОП 

Бондаренко П.О. 
 

7. Забезпечити проведення 

інструктажів з безпеки 

життєдіяльності під час навчально-

виховного процесу, організованого 

дозвілля учнів і в позаурочний час. 

Постійно  Заст.дир. з НВР 

Соловей О.В., з 

НВихР Машков 

О.М. 

 

8. Переглянути і затвердити інструкції 

питань ОП та БЖД, терміни дії яких 

закінчилися. 

Протягом 

навчального 

року 

Заст..дир. з НВР 

Соловей О.В.,  

кер.підрозділів 

 

9. Забезпечити проведення 

інструктажів з безпеки 

життєдіяльності під час спортивних 

змагань. 

Постійно Керівник 

фіз.виховання 

Синянська Н.М. 

 

10. Організація по забезпеченню 

працівників ліцею нормативною 

документацією і інструкціями з ОП 

та БЖД. 

Постійно Інженер з ОП 

Бондаренко П.О. 
 

11. Ознайомлення педпрацівників 

ліцею з питаннями  ОП та КЗпП в 

зв’язку з введенням в дію 

новоприйнятих нормативних 

документів. 

Постійно Інженер з ОП 

Бондаренко П.О. 
 

12. Складання звітності з ОП. 

 

1.08.2012, 

15.01.2013 

Інженер з ОП 

Бондаренко П.О. 
 

13. Робота із зверненням працівників 

ліцею з питань ОП. 

Постійно Інженер з ОП 

Бондаренко П.О. 
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14. Робота по виправленню недоліків та 

зауважень в приписах органів 

нагляду . ОП. 

Постійно Інженер з ОП 

Бондаренко П.О. 
 

15. Забезпечити санітарним паспортом 

кабінет інформатики. 

До 20.08.2012 Інженер –наглядач 

Нікіфоров В.Я. 
 

16. Розробити графік проведення 

регламентних робіт в силових 

електрощитах. 

До 20.08.2012 Відповідальний за 

електробезпеку 

Філатов О.Ф. 

 

17. Забезпечити ведення журналу про 

стажування та допуск до 

самостійної роботи новоприйнятих 

працівників.  

Постійно  Інспектор з кадрової 

роботи Булавенко 

Ю.І. 

 

18. Виконувати заходи відповідно 

орієнтовної циклограми питань ОП 

і БЖД та графічної форми 

планування контролю. 

Постійно  Інженер з ОП 

Бондаренко П.О. 
 

ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ 
1. Проведення іспитів верстатів та 

обладнання, що використовується 

при НВП . 

До 20.08.2012 Заст. дир. з НВР 

Соловей О.В. 

 

2. Проведення опосвітчення 

електрообладнання, що 

експлуатується в ліцеї. 

До 10.10.2012 Відповідальний за 

електробезпеку 

Філатов О.Ф. 

 

3. Проведення стану будівель на 

відповідність безпечного 

експлуатування. 

До 10.10.2012 Інженер –наглядач 

Нікіфоров В.Я. 

 

4. Проведення  іспитів спортивного  

обладнання для придатності його 

подальшого використання у 

відповідності з вимогами норм. 

 

До 20.08.2012 Керівник 

фіз.виховання 

Синянська Н.М. 

 

5. Переобладнати робочі місця в 

електрогазозварних майстернях у 

відповідності з ДНАОП. 

До 03.09.2012 Заст.дир. з НВР 

Соловей О.В., 

інженер –наглядач 

Нікіфоров В.Я. 

 

6. Переобладнати електромонтажну 

лабораторію згідно нормативних 

актів. 

До 03.09.2012 Заст.дир. з НВР 

Соловей О.В., 

інженер –наглядач 

Нікіфоров В.Я. 

 

7. Виконувати періодичні 

випробування інструменту, яким 

користуються працівники закладу 

при проведенні регламентних чи 

ремонтних робіт з 

електрообладнанням. 

Протягом року Відповідальний за 

електробезпеку 

Філатов О.Ф. 

 

8. Проводити іспити систем 

внутрішнього (зовнішнього) 

пожежного водогону, пожежних 

щитів, пожежних гідрантів, 

пожежних кранів. 

2 рази на рік Інженер –наглядач 

Нікіфоров В.Я. 

 

9. Укомплектувати  (п’ять) дверних 

отворів сходових клітин та 

Протягом року  Інженер –наглядач 

Нікіфоров В.Я. 
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переходів дверима. 

10. Обладнати наявні двері сходових 

клітин пристроями само зачинення 

та ущільнення притулків. 

Протягом року  Інженер –наглядач 

Нікіфоров В.Я. 

 

11. Доукомплектувати приміщення 

первинними засобами 

пожежегасіння згідно норм 

належності. 

Протягом року  Інженер –наглядач 

Нікіфоров В.Я. 

 

12. В електрозварювальній майстерні 

виконати заходи по доведенню 

площі приміщення майстерні та 

системи його вентиляції відносно 

ДСТУ 2456. та відносно Правил 

улаштування електрообладнання 

(ПУЕ) п. 8.4.3. 

Протягом року  Заст. дир. з НВР 

Соловей О.В., 

відповідальний за 

електробезпеку 

Філатов О.Ф. 

 

13. В газозварювальній майстерні 

виконати до оснащення згідно 

вимог нормативної документації 

для майстерень газозварювальної 

справи. 

До 03.09.2012 Заст. дир. з НВР 

Соловей О.В., 

відповідальний за 

електробезпеку 

Філатов О.Ф. 

 

14. Забезпечити газозварювальну 

майстерню природним освітленням. 

До 03.09.2012 Заст. дир. з НВР 

Соловей О.В., 

відповідальний за 

електробезпеку 

Філатов О.Ф. 

 

15. Для покращення теплового режиму 

в лабораторії барменів (в 

дегустаційній залі, із зовні, закласти 

цеглою нижні віконні прорізи і 

вдосконалити опалення лабораторії. 

До 30.08.2012 Інженер –наглядач 

Нікіфоров В.Я. 

 

16. Перевірка знань педагогічних 

працівників з охорони праці. 

Березень Інженер з ОП 

Бондаренко П.О. 

 

17. Організація і проведення лекцій і бесід з 

питань профілактики всіх видів 

травматизму серед учнів, педагогічних 

працівників із залученням відповідних 

служб. 

Протягом року Інженер з ОП 

Бондаренко П.О., 

майстри в/н 

 

18. Перевірка заземлення 

електрообладнання та блискавкозахист 

ліцею. 

До початку 

навчального 

року 

Відповідальний за 

електробезпеку 

Філатов О.Ф. 

 

19. Здійснювати методичну допомогу 

педагогічним працівникам щодо 

розробки інструкцій з охорони праці. 

Протягом року Інженер з ОП 

Бондаренко П.О. 

 

20. Обстеження навчально - виробничих 

ділянок на базових підприємствах. 

Протягом року Заст. дир. з 

НВР Соловей О.В., 

інженер з ОП 

Бондаренко П.О., 

ст. майстри  

 

21. Здійснювати контроль за безпечним 

проведенням поточних та капітальних 

ремонтних робіт. 

Протягом року Інженер з охорони 

праці Бондаренко 

П.О. 
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XI. УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ 

№ 

з/п 

Найменування заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 
1. Проаналізувати паспорти професій, 

предметів, навчальних кабінетів, 

майстерень, лабораторій та створити 

банк даних про рівень матеріально-

технічного та навчально-

методичного забезпечення. 

І семестр 

 

Заст. директора з 

НВР, З НР 

Соловей О.В., 

Чупова В.В. 

 

2. Продовжити нарощування  

навчально - матеріальної бази 

відповідно вимог державних 

стандартів ПТО таких майстерень:  

- електрогазозварювальної; 

- електромонтажної; 

- слюсарів з ремонту  

- автомобілів; 

- будівельних професій. 

Протягом 

року 

Викладачі, 

майстри в/н 

 

3. Організувати та провести огляд-

конкурс навчальних майстерень, 

кабінетів. 

Січень 2013 Заст.дир. з НР 

Чупова В.В., заст. 

дир.з НВР 

Соловей О.В. , 

методист 

Жерліцина А.М. 

 

4. Поповнити кабінети, майстерні, 

лабораторії дидактичними 

матеріалами (плакатами, схемами, 

стендами, таблицями, макетами, 

наочними посібниками, картками-

завданнями, комплектами завдань 

для проведення тематичних 

атестацій, методичними розробками 

та інше) (за планами майстрів в/н  і 

викладачів) 

Протягом 

року 

Викладачі, 

майстри в/н 

 

5. Активізувати роботу з розробки та 

використання матеріалів 

дидактичного забезпечення уроків 

загальноосвітніх предметів з 

професійною спрямованістю.  

Протягом 

року 

Викладачі, 

майстри в/н 

 

6. Створити умови для своєчасного 

придбання навчально-методичних  

посібників із залученням коштів 

спонсорів, батьків учнів ліцею. 

Протягом 

року 

Заст.дир. з НР 

Чупова В.В., заст. 

дир.з НВР 

Соловей О.В. 
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ХП. ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 

Найменування заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 
1. Організація та проведення Дня відкритих 

дверей. 

Травень 2013 Директор Колесник 

Л.В. 

 

2. Розміщення інформації про події в ліцеї 

на сайті. 
Протягом року Методист 

Жерліцина А.М. 

 

3. Проведення зустрічей і бесід з учнями 

випускних класів шкіл м. Ізюма  та 

Харківської області. 

Протягом року Заступник 

директора з 

НВР Соловей О.В., 

ст. майстри 

 

4. Виготовлення та розповсюдження 

інформаційних буклетів, проспектів 

професійної спрямованості. 

Протягом року Директор 

Колесник Л.В. 

 

5. Оголошення про умови прийому учнів 

на навчання у ЗМІ. 
Травень- 

червень 2013 

Директор Колесник 

Л.В. 

 

6. Участь у святі професійно - технічної 

освіти Харківщини. 

Травень 2013 Директор Колесник 

Л.В. 
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XIII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ТА НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№ 

з/п 

Найменування заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконан

ня 
1. Складання річного кошторису та 

його затвердження. 

До 

15.02.2012 
Головний бухгалтер  

Єхало І.М. 

 

2. Укладання договорів на 2012р. з 

постачальниками. 

До 

31.01.2012 
Головний бухгалтер  

Єхало І.М. 

 

3. Проведення необхідних процедур 

щодо закупівель товарів, робіт та 

послуг за державні кошти у 2012р. 

До 

31.03.2012 
Директор Колесник Л.В.  

4. Укладання та виконання умов 

договорів на проведення поточного 

ремонту приміщень. 

До 

31.10.2012 
Директор Колесник Л.В.  

5. Складання та затвердження 

фінансових документів щодо виплат 

заробітної плати, стипендії, 

забезпечення учнів – сиріт. 

Кожного 

кварталу 
Головний бухгалтер  

Єхало І.М. 

 

6. Звітування про фінансову діяльність 

ліцею. 

Кожного 

кварталу 
Головний бухгалтер  

Єхало І.М. 

 

7. Проведення щорічної інвентаризації. До 

30.10.2012 
Головний бухгалтер 

Єхало І.М. 

 

 

 


